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

117 20 Praha 1 

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

 

Řídící, kontrolní a výkonné orgány 
Rada pracoviště 
 
Složení Rady SSČ v roce 2019 
 
předseda:   Bc. Jiří Padevět (SSČ) 
místopředsedkyně:  Mgr. Václava Šťastná (SSČ) 
členové:   Ing. Zuzana Berková, MBA (SSČ) 

Ing. Pavel Formáček (SSČ) 
Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV) 
Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (FF UK) 
Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 
Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 

tajemnice:  Ing. Lidmila Sochůrková (SSČ)  
 

V průběhu roku 2019 se Rada SSČ sešla na třech řádných zasedáních. Hlasování formou per 
rollam se v roce 2019 uskutečnilo čtyřikrát. 

Na 48. zasedání dne 11. 2. 2019 Rada projednala a schválila rozpočet na rok 2019, přijala 
informaci o novém znění Mzdového řádu SSČ, který byl schválen per rollam, projednala žádost 
předsedy výboru ZO OSPVV o navýšení přídělu do Sociálního fondu SSČ při rozdělování zisku 
za r. 2018 z důvodu vyšší hodnoty stravenek a dalších benefitů dle Kolektivní smlouvy platné 
od 5. 12. 2018, projednala a schválila změnu Mzdového řádu SSČ a změnu Organizačního 
řádu SSČ a přijala informaci o stavu prací na rekonstrukci Zámeckého hotelu Třešť 
a o financování této rekonstrukce. 

Na 49. zasedání dne 10. 6. 2019 Rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti 
a hospodaření SSČ za rok 2018, projednala a schválila Účetní závěrku SSČ za rok 2018, 
projednala a schválila Usnesení o rozdělení zisku SSČ za rok 2018, projednala a schválila 
Střednědobý výhled hospodaření SSČ pro roky 2020–2021 a přijala informaci o probíhající 
kontrole KAV v SSČ.  

Na 50. zasedání dne 13. 11. 2019 Rada přijala informaci o novém znění Organizačního, 
Mzdového a Pracovního řádu SSČ, které bylo schváleno per rollam, projednala návrh změn 
zřizovací listiny SSČ,  schválila podání projektových žádostí (aSPIRE: Systém podpory rozvoje 
profesní identity a kariéry začínajících vědců a vědkyň, Program na podporu aplikovaného 
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společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA), vzala 
na vědomí výsledky kontroly KAV v SSČ a projednala a schválila změnu způsobu obsazení 
Shromáždění výzkumných pracovníků SSČ. 

Per rollam Rada odsouhlasila 10. 1. 2019 nový Mzdový řád SSČ, 23. 9. 2019 nový Organizační 
řád SSČ, nový Mzdový řád SSČ a nový Pracovní řád, dne 28. 11. 2019 Volební řád Rady 
a dne 19. 12. 2019 nový Organizační řád SSČ a nový Mzdový řád SSČ. 

Dozorčí rada 
Složení Dozorčí rady SSČ v roce 2019:  
 
předsedkyně:  Ing. Petra Broskevičová (SOÚ) 
místopředseda: JUDr. Jiří Malý (SSČ)    
členové:   Ing. Karel Aim, CSc. (ÚCHP)  
   Ing. Marta Arazimová  (ÚFA)   
   prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (ÚTIA) 
   prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (ÚČL) 
   Ing. Július Štuller, CSc. (ÚI)    
tajemnice:  Martina Jeleňáková (SSČ)    

Řádné zasedání DR se v roce 2019 konalo celkem čtyřikrát (23. 1. 2019, 11. 4. 2019, 11. 6. 
2019 a 15. 11. 2019). DR sedmkrát rozhodovala formou hlasování per rollam. Řádných 
zasedání DR se pravidelně účastnili ředitel SSČ, ředitel Divize správy majetku a služeb, 
příležitostně se účastnila finanční ředitelka.  

DR vykonává dohled nad nakládáním s majetkem a hospodařením SSČ, vyjadřuje se 
k návrhům změn zřizovací listiny SSČ, k návrhu rozpočtu a výroční zprávy a k dalším věcem, 
které jí předloží ředitel SSČ nebo zřizovatel. Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, v platném znění, umožňuje členům DR nahlížet do účetních dokladů a dalších 
dokumentů pracoviště, vyžadovat si vysvětlení a zjišťovat skutečný stav. Před vydáním 
rozhodnutí, popř. stanoviska, se členové DR aktivně účastnili projednávaní předkládaných 
návrhů, tj. vyžadovali jejich doplnění a upřesnění tak, aby zjistili skutečný stav projednávaných 
věcí a aby rozhodnutí DR, popř. stanovisko, bylo v souladu s požadavkem řádného využívání 
majetku SSČ, především k realizaci hlavní činnosti.  

V rámci dohledu nad nakládáním s majetkem vydává DR předchozí souhlas k právním 
jednáním, a to v souladu s ust. § 19 odst. 1 písm. b) bod 1.–7. zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích, v platném znění, kterými veřejná výzkumná instituce zejména 
nabývala nebo zcizovala majetek, zřizovala věcná práva nebo je sjednávala a měnila.  

Dozorčí rada udělila v roce 2019 předchozí souhlas k těmto jednáním: 
 
 k uzavření, změně nebo ukončení šesti smluv o nájmu garážových stání, která má SSČ ve 

vlastnictví. 

 k uzavření nebo změně 177 smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve vlastnictví. 

 k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě – komunikační vedení optického kabelu – na pozemku parc. č. 513/171, ostatní plocha, 
o výměře 1 032 m2, k. ú. Lysolaje, obec Praha, zapsaném na LV 728 v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dle 
situačního výkresu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby, 
zpracované pod zakázkovým číslem 4-479/17 v květnu 2018, ProtelPro, spol. s r. o., IČO: 
47121271, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 13279; za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku mezi SSČ 
a investorem T-Mobile Czech Republic a. s., IČO: 64949681, zapsaná v Obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787. 
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 k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o využití prostoru kolektoru č. 301-X/18 uzavřené dne 
28. 8. 2018 mezi Kolektory Praha, a. s., IČO: 26714124, jako správcem a SSČ jako 
uživatelem. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava cenového a platebního ujednání za užívání 
prostoru v kolektoru. 

 k uzavření Smlouvy o umístění bezdrátového spoje mezi Univerzitou Karlovou, IČO: 
00216208, jako uživatelem a SSČ jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je 
přenechání uživateli do užívání část budovy k umístění bezdrátových spojů. 

 k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o umístění bezdrátového spoje č. 087-X/14, uzavřené 
dne 12. 9. 2014 mezi Univerzitou Karlovou, IČO: 00216208, jako uživatelem a SSČ jako 
poskytovatelem. Předmětem Dodatku č. 2 je prodloužení platnosti smlouvy na dobu 
neurčitou se zohledněním inflace. 

 k uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu č. 003-N-4310/04, uzavřené dne 31. 12. 2003, 
ve znění pozdějších dodatků, s JUDr. Kateřinou Vodičkovou – advokátkou, IČO: 
64584038, jako nájemcem a SSČ jako pronajímatelem. Předmětem dodatku je 
prodloužení doby nájmu v objektu Vodičkova 792/40, Praha 1 do 31. 12. 2021. 

 k uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 029-N/17, uzavřené dne 21. 2. 2018 mezi 
společností DRILL B.S. spol. s r. o., IČO: 27384462, jako nájemcem a SSČ jako 
pronajímatelem. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava rozsahu poskytovaných služeb 
a cenového ujednání za ně. 

 k uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě s dohodou o umístění sídla č. 010-N/15, 
uzavřené dne 30. 6. 2015 mezi společností QUICKSOURCE spol. s r. o., IČO: 03855554, 
jako nájemcem a SSČ jako pronajímatelem. Předmětem Dodatku č. 2 je úprava rozsahu 
poskytovaných služeb. 

 k uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 014-N/12 ve znění 
Dodatku č. 1. a č. 2 se společností MOBIL POHOTOVOST GSM s. r. o., IČO: 25770471, 
zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
68662, jako nájemcem a SSČ jako podnájemcem. Předmětem Dodatku č. 3 je úprava 
podnájemního vztahu do 29. 2. 2020. 

 k uzavření Kupní smlouvy o prodeji pozemku; ve vlastnictví SSČ, parc. č. 4054/21, ostatní 
plocha, o výměře 488 m2, katastrální území Libeň, který vznikne oddělením části pozemku 
parc. č. 4054/14, ostatní plocha, o výměře 3.790 m2, katastrální území Libeň, zapsaného 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví LV č. 13, vedeném Katastrálním úřadem pro 
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha; s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, IČO: 
61389021, Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8. 

 k uzavření Smlouvy o nájmu pozemků k části pozemků ve vlastnictví SSČ, parc. č. 1333/4, 
ostatní plocha, parc. č. 1333/67, ostatní plocha, parc. č. 1333/68, ostatní plocha, parc. č. 
4064/26, ostatní plocha, parc. č. 4065/5, ostatní plocha, a parc. č. 4068, ostatní plocha, 
v katastrálním území Libeň, o celkové výměře 3.766 m2, zapsaných v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví LV č. 13, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha; s Fyzikálním ústavem AV ČR, IČO: 68378271, Na Slovance 
1999/2, 182 00 Praha 8. Nájem se sjednává na dobu určitou do 31. 12. 2024. 

 k uzavření Kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 101, o výměře 110 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 135, objekt k bydlení, katastrální 
území Staré Město, obec Praha, ve vlastnictví SSČ, vše zapsáno v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví LV č. 133, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha; s kupujícím Sociologickým ústavem AV ČR, IČO: 68378025, 
Jilská 361/1, Praha 1. 

 k uzavření Smlouvy o užívání relaxační místnosti mezi Knihovnou AV ČR, IČO: 67985971, 
jako uživatelem a SSČ jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je umožnění uživateli, 
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resp. jeho zaměstnancům užívání relaxační místnosti za účelem regenerace, rekreace 
a kondičního cvičení. 

 k uzavření Pachtovní smlouvy o pachtu části pozemku parc. č. 804/11 – ostatní plocha, 
o výměře 22 951 m2, v kat. území Kunratice, obec Praha, zapsaného na listu vlastnictví LV 
4061 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha; mezi Ing. Janem Fořtem, Osvětová 775, 149 00 Praha 4-Šeberov, IČO: 12558354, 
jako pachtýřem a SSČ jako propachtovatelem; na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 
2019. 

 k uzavření Kupní smlouvy o koupi budovy bývalé trafostanice; ve vlastnictví PREdistribuce 
a.s., bez čp. / če, stavba technického vybavení, v katastrálním území Libeň, obec Praha, 
zapsaná na LV 8538 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha, stojící na pozemku ve vlastnictví SSČ, parc. č. 1874/5, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 62 m2, v katastrálním území Libeň, obec Praha, zapsaném na LV 13, 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha; se 
společností PREdistribuce, a. s., IČO: 27376516, zapsanou v Obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158, jako prodávajícím a SSČ jako 
kupujícím. 

 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 3 077,11 m2 
v objektu na adrese Národní 1009/3–5, 110 00 Praha 1, zapsaných na LV č. 133 vedeném 
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k. ú. Staré 
Město, obec Praha, mezi Knihovnou AV ČR, IČO: 67985971, jako nájemcem a SSČ jako 
pronajímatelem. Budova je nemovitou kulturní památkou r. č. ÚSKP 38842/1-436. 
Nájemné je stanoveno v souladu s interní směrnicí AV ČR pro stanovení výše 
nekomerčního nájemného mezi v. v. i. Nájem se sjednává na dobu neurčitou. 

 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 42 m2 v objektu na 
adrese Národní 1009/3–5, 110 00 Praha 1, zapsaných na LV č. 133 vedeném 
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k. ú. Staré 
Město, obec Praha, mezi Radou vědeckých společností České republiky, z. s., IČO: 
45240434, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 2585, jako nájemcem a SSČ jako pronajímatelem. Budova je nemovitou kulturní 
památkou r. č. ÚSKP 38842/1-436. 

 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 61 m2 v objektu na 
adrese Národní 1009/3–5, 110 00 Praha 1, zapsaných na LV č. 133 vedeném 
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k. ú. Staré 
Město, obec Praha, mezi Učenou společností České republiky, IČO: 60461721, zapsanou 
v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6139, jako 
nájemcem a SSČ jako pronajímatelem. Budova je nemovitou kulturní památkou r. č. ÚSKP 
38842/1-436. 

 k uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor o výměře 80 m2 v objektu na 
adrese Vodičkova 792/40, 110 00 Praha 1, zapsaných na LV č. 184 vedeném 
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k. ú. Staré 
Město, obec Praha, mezi Knihovnou AV ČR, IČO: 67985971, jako nájemcem a SSČ jako 
pronajímatelem. Budova je nemovitou kulturní památkou r. č. ÚSKP 39967/1–1138. 
Nájemné je stanoveno dohodou smluvních stran v souladu s interní směrnicí AV ČR pro 
stanovení výše nekomerčního nájemného mezi v. v. i. Nájem se sjednává na dobu určitou 
od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2022. 

 k uzavření Nájemní smlouvy na pronájem tělocvičny mezi sportovním klubem Start Praha 
z. s., IČO: 00537381, zapsaném v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 325, jako pronajímatelem a SSČ jako nájemcem. Předmětem 
smlouvy je pronájem tělocvičny každou středu v čase od 10:00 do 11:00 hod. Pronájem se 
sjednává na dobu určitou od 2. 10. 2019 do 29. 4. 2020. 
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 k uzavření Nájemní smlouvy na pronájem tělocvičny mezi Tělocvičnou jednotou Sokol 
Praha-Krč, IČO: 00552585, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 425, jako pronajímatelem a SSČ jako nájemcem. Předmětem 
smlouvy je pronájem tělocvičny každé úterý v čase od 10:00 do 11:00 hod. Pronájem se 
sjednává na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 28. 4. 2020. 

 k uzavření Nájemní smlouvy na pronájem tělocvičny mezi Tělocvičnou jednotou Kobylisy, 
z. s., IČO: 00537799, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 273, jako pronajímatelem a SSČ jako nájemcem. Předmětem 
smlouvy je pronájem tělocvičny každý čtvrtek v čase od 10:00 do 11:00 hod. Pronájem se 
sjednává na dobu určitou od 3. 10. 2019 do 30. 4. 2020. 

 k uzavření Dohody o užívání budovy sídla Akademie věd České republiky – nebytových 
prostor o výměře 3.279,45 m2 v objektu na adrese Národní 1009/3; 1009/5, 110 00 Praha 
1, zapsané na LV č. 133 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha pro k. ú. Staré Město, obec Praha, mezi Českou republikou – 
Akademií věd České republiky, IČO: 60165171, jako uživatelem a SSČ jako 
poskytovatelem. Budova je nemovitou kulturní památkou r. č. ÚSKP 38842/1-436. Užívání 
prostor včetně vybavení se sjednává bezúplatně. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 
1. 10. 2025. 

 k uzavření Smlouvy o bezplatném užívání části pozemku a užívání dětského hřiště mezi 
Ústavem molekulární genetiky AV ČR, IČO: 68378050, a SSČ. Předmětem smlouvy je 
přenechání části pozemku ve vlastnictví SSČ o výměře 421 m2 (parc. č. 390/42, v k. ú. 
Libuš, obec Praha) Ústavu molekulární genetiky AV ČR za účelem provozování dětského 
hřiště mateřské školky. Dětské hřiště bude bezplatně užívat také SSČ pro potřeby jeho 
dětské skupiny, a to v době a v rozsahu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodly. 

 k uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 224 m2 v průchodu 
objektu „Národní – Krocínova“ na adrese Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, zapsaných na 
LV č. 133 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha pro k. ú. Staré Město, obec Praha; mezi THE ART PASSAGE PRAGUE s. r. o., IČO: 
08521841, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 320104, jako nájemcem a SSČ jako pronajímatelem. Budova je nemovitou 
kulturní památkou r. č. ÚSKP 38842/1-436. Nájem se sjednává na dobu určitou, na 8 let. 

 k uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 013-N/16 mezi paní Vendulou Růžičkovou, 
IČO: 71912487, se sídlem Polerady 15, PSČ 250 63, jako nájemcem a SSČ jako 
pronajímatelem. Dodatkem č. 1 k Nájemní smlouvě č. 013-N/16 se mění pronajímaná 
plocha části pozemku – parcela č. 4054/14 (ostatní plocha). Plocha pronájmu 3 608 m2 se 
snižuje na 3120 m2. U ostatních pronajatých ploch (parcela č. 4054/13 část o výměře 2 749 
m2 a parcela č. 4054/9 o celkové výměře 24 m2) zůstávají plochy pronájmu beze změny. 
Pozemky jsou zapsány na LV č. 13 pro k. ú. Libeň, obec Praha, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 

Další činnost DR se zaměřila na dohled nad hospodařením SSČ. DR souhlasila s návrhem 
rozpočtu SSČ pro rok 2019 bez připomínek, odsouhlasila záměr jednat o prodeji nemovitostí 
ve vlastnictví SSČ (rodinného domu Boletická 87, Praha 18-Letňany, zapsaný na LV 5142, 
k. ú. Letňany, obec Praha; rodinného domu Říčanova 747/31, Praha 6-Břevnov, zapsaný na 
LV 1640, k. ú. Břevnov, obec Praha; rodinného domu K Roztokům 258, Praha 6-Suchdol, 
zapsaný na LV 2610, k. ú. Suchdol, obec Praha; souboru nemovitostí V Zámcích, Praha 8, 
evidovaných na LV 2077, k. ú. Bohnice, obec Praha). 

DR souhlasila se záměrem jednat o koupi budovy bývalé trafostanice, stavba bez čp. / če, 
stavba technického vybavení, v katastrálním území Libeň, obec Praha, zapsaná na LV 8538 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, ve 
vlastnictví PREdistribuce, a. s., IČO: 27376516, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158; stojící na pozemku parc. č. 1874/5, zast. 
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plocha a nádvoří, o výměře 62 m2, v katastrálním území Libeň, obec Praha, zapsaném na LV 
13, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, ve 
vlastnictví SSČ. 

DR dále projednala a schválila Zprávu o činnosti DR za rok 2018, projednala návrh Výroční 
zprávy o činnosti a hospodaření SSČ za rok 2018, Výroční zprávu podle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, za rok 2018 a Zprávu nezávislého auditora o ověření 
účetní závěrky za rok 2018 bez připomínek, vzala na vědomí přehled návrhů žádostí o dotace 
na stavební akce v roce 2020, souhlasila s podáním aktualizované žádosti o schválení záměru 
realizovat stavební akci velkého rozsahu Rekonstrukce Zámeckého hotelu Třešť. DR také 
provedla hodnocení manažerských schopností ředitele SSČ za rok 2018 a vzala na vědomí 
informaci o rekonstrukci Zámeckého hotelu Třešť, informaci o výběrovém řízení na dodavatele 
Ekonomického informačního systému a závěry Kontrolního odboru KAV ČR v SSČ.  

Z jednání DR jsou pořizovány zápisy, o projednání a rozhodnutí věcí formou hlasování per 
rollam jsou sepisovány záznamy. 

Ředitel 

Ředitel SSČ rozhodoval o záležitostech plynoucích z každodenní činnosti pracoviště 
a realizoval úkoly a povinnosti na základě Koncepce SSČ pro roky 2017–2019, Strategie AV21 
a další úkoly podle pokynů zřizovatele. V rámci koordinace jednotlivých útvarů uspořádal a řídil 
12 porad vedení instituce. Pravidelně se účastnil jednání nejvyšších orgánů AV ČR i SSČ, tj. 
AR AV ČR, DR SSČ a Rady SSČ. Pravidelně se setkával na koordinačních poradách 
s ředitelkou KAV a účastnil se jednání areálových rad v Krči, v Lysolajích a na Mazance. 

Ze všech těchto jednání vyplývaly další úkoly a požadavky, na které ředitel SSČ reagoval 
a jejichž plnění řídil. Podle aktuální potřeby se zúčastňoval porad jednotlivých divizí a svolával 
porady k aktuálním otázkám týkajícím se činnosti pracoviště. Ředitel SSČ předkládal Dozorčí 
radě, Radě pracoviště a Majetkové komisi AV ČR k projednání navržené smlouvy, které 
vyžadují předchozí souhlas těchto orgánů, a další významné dokumenty. 

 

 
Exkurze předsedkyně AV ČR a Akademické rady AV ČR v SSČ 
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V souladu s dlouhodobou strategii většího zapojení SSČ do výzkumných činností zahájil ředitel 
SSČ jednání o spolupráci s několika pracovišti AV ČR v oblasti výzkumu a vývoje. První 
výzkumné projekty byly předloženy Radě SSČ k projednání. Zároveň pokračoval v jednáních 
s vedením AV ČR o návrhu změny zřizovací listiny SSČ. 

Ředitel se intenzivně věnoval pracovněprávním otázkám v CETTAV, výběru nového 
vedoucího pracovníka. Dále jednal s vedením AV ČR o budoucím fungování CETTAV po 
ukončení projektu Academic TTO. 

S cílem zlepšit efektivitu činností SSČ pokračoval ředitel SSČ v osobních návštěvách ředitelů 
ostatních pracovišť AV ČR a diskutoval s nimi o současných i budoucích formách spolupráce. 
V úvodu roku navštívila SSČ předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. V doprovodu členů 
Akademické rady a ředitele SSČ ji byla představena činnost SSČ, včetně návštěvy některých 
útvarů a dislokovaných pracovišť. 

Ředitel prezentoval činnost SSČ na společném zasedání Rady pracoviště a Dozorčí rady, dále 
veřejně vystupoval při různých popularizačních a mediálních akcích organizovaných SSČ 
s cílem podpořit projekty SSČ. 

Ředitel organizoval pravidelná setkání k ekonomickým rozborům provozu a údržby 
konferenčních center, řídil činnosti směřující k ukončení provozu ZHT před zahájením jeho 
rozsáhlé rekonstrukce, pravidelně navštěvoval dislokovaná pracoviště v rámci zavedených 
kontrolních dní.  

Ředitel SSČ v rámci posílení komunikace se zaměstnanci a s cílem získat zpětnou vazbu opět 
uskutečnil anketu spokojenosti zaměstnanců (tentokrát adresnou), které se zúčastnilo 96 
pracovníků SSČ. Ředitel dojednal s odborovou organizací změnu režimu uzavírání kolektivní 
smlouvy na kalendářní rok. 

V září se konalo pravidelné setkání pro všechny zaměstnance SSČ, tentokrát ve vile Lanna. 
Setkání se zúčastnila rovněž předsedkyně AV ČR, která poděkovala jménem AV ČR 
pracovníkům SSČ za výbornou celoroční práci. Ředitel SSČ vyhodnotil výsledky minulého 
období a zdůraznil základní cíle organizace pro další období, poděkoval všem zaměstnancům 
za odpovědnou a náročnou práci a ocenil vybrané zaměstnance za jejich přínos pro SSČ. 

V prosinci se uskutečnilo setkání managementu SSČ ve vile Lanna, na kterém ředitel shrnul 
dosažené výsledky v roce 2019 a seznámil přítomné vedoucí pracovníky s cíli SSČ pro rok 
2020. V následné diskusi byly projednány zejména výsledky ankety spokojenosti zaměstnanců 
a otázky pracovněprávního charakteru. 

Ředitel pracoviště v roce 2019 vydal po schválení Radou pracoviště nový Organizační, 
Mzdový a Pracovní řád. Dále zrušil 62 zastaralých či již neplatných vnitřních předpisů, 
aktualizoval sedm vnitřních předpisů a vydal tři nové příkazy ředitele včetně Příkazu ředitele 
k provedení nápravných opatření podle nálezů zjištěných plánovanou kontrolou Kontrolního 
odboru KAV ČR. 
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Organizační struktura 
 

 
 
V průběhu roku 2019 se v oblasti organizace a řízení uskutečnila níže uvedená opatření.  
 
Organizační změny s účinností k 03/2019 (ve znění Organizačního řádu č. III/Ř/2019): 
 
 U poradních orgánů ředitele SSČ došlo ke změnám – byla zrušena Rada pro mezinárodní 

spolupráci a Bytová komise, dále byl zřízen nový poradní orgán Rada právníků. 

 V Personálním úseku bylo přejmenováno oddělení Personální projekty na Dětské skupiny 
a do tohoto útvaru byly zařazeny první dvě dětské skupiny SSČ, které se transformovaly 
z původního APC – třída Mazánek. Nově byly dvě dětské skupiny nazvány Ohm a Pluto 
s tím, že každé zařízení je určeno pro jinou věkovou kategorii dětí. Ostatní předškolní 
zařízení zůstala v dřívější podobě. 

 V Divizi Academia nakladatelství bylo zrušeno oddělení Technické redakce, přičemž 
činnosti tohoto útvaru byly nově včleněny do oddělení Výroba. 

 V Divizi konferenčních a hotelových zařízení bylo zrušeno středisko ZH Třešť s tím, že 
činnost byla utlumena z důvodu rekonstrukce hotelu již od 1. 1. 2019. 

 V Divizi správy majetku a služeb došlo zpětně od 1. 1. 2019 k zařazení technického 
a administrativního provozu ZH Třešť v průběhu rekonstrukce, a to přímo do gesce ředitele 
DSMS. 

Organizační změny s účinností k 10/2019 (ve znění Organizačního řádu č. VI/Ř/2019): 
 
 V textu řádu došlo k přesnějšímu vymezení činností a odpovědností nejen ředitelů divizí, 

ale i ředitelů úseků SSČ, přičemž jejich odpovědnost je na obdobné úrovni jako ředitelů 
divizí. 
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 V Personálním úseku došlo k rozšíření dětských skupin (kromě DS Ohm a Pluto – obě 
v Praze 8, vznikla také DS Molekula v Praze 4 a DS Lvíček i DS Viola v Praze 1). 
Předškolní zařízení v Brně zůstalo beze změny (outsourcing). 

 Do Ekonomického úseku byla přidána specifikace nových oblastí činnosti úseku – spisová 
i skartační činnost a jeho pracovníci poskytují konzultace v oblasti ekonomiky SSČ při 
řešení složitějších a náročnějších problémů. 

 V Divizi vnějších vztahů vzniklo zcela nové Oddělení vztahů s veřejností, které má 
primárně na starosti informační servis a provoz recepce v budově na Národní. Dále byly 
upraveny činnosti dalších útvarů v rámci DVV podle reality. 

 

 
Vývoj počtu zaměstnanců v divizích 

 

 
Věková struktura zaměstnanců 
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HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI 
Koncepce 
SSČ zahájilo v roce 2019 řešení dvou výzkumných projektů ve spolupráci s pracovišti AV ČR 
(ÚČL a PSÚ).   

Po změně marketingové politiky vůči pracovištím AV ČR se dařilo zvyšovat informovanost 
o službách SSČ na pracovištích. SSČ plnilo hlavní cíle své Koncepce, totiž vytvořit 
komunikační systém propagace služeb SSČ směrem k pracovištím AV ČR, vytvořit a rozvíjet 
funkční síť kontaktních osob na pracovištích AV ČR, lépe koordinovat komunikaci jednotlivých 
organizačních jednotek KAV a divizí SSČ s cílem dosáhnout efektivní spolupráce, kontinuálně 
zvyšovat kvalitu služeb a realizovat a rozvíjet vzdělávací programy pro zaměstnance všech 
úrovní pracovišť.  

S ředitelkou KAV a vedením AV ČR byla zahájena jednání o převzetí agend týkajících se 
protokolu a mediální komunikace. SSČ bylo od roku 2020 pověřeno komplexní organizací 
Akademického sněmu a dalších oficiálních aktivit AV ČR.  

V roce 2019 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce konferenčního centra v Třešti a příprava na 
částečnou renovaci foyer hlavní budovy AV ČR včetně zřízení profesionální recepční služby. 

Z důvodu končící účinnosti stávajících smluv pokračovalo SSČ ve výběrovém řízení na nový 
ekonomický informační systém, jehož cílem bude maximálně sjednotit nejrůznější papírové 
i elektronické systémy využívané v organizaci a zefektivnit zejména schvalovací procesy. 

SSČ využívalo stále více nejmodernější platformu Microsoft Office 365, zejména spolupráci 
v MS Teams a MS Sharepoint. Integrace MSO 365 do procesů SSČ bude pokračovat i během 
implementace nového ekonomického informačního systému, u kterého bude SSČ usilovat 
o maximální propojení. 

K zajištění dostatečného cash-flow a úspoře dotačních prostředků využívalo SSČ, v souladu 
se zřizovací listinou, ve volné kapacitě jinou činnost a poskytovalo některé služby subjektům 
mimo pracoviště AV ČR. 

V rámci personální politiky pokračoval systém Development center a řízeného koučinku, který 
umožní organizaci lépe cílit vzdělávání a rozvoj konkrétních klíčových zaměstnanců. 

SSČ pokračovalo opět úspěšně pro 50 pracovišť AV ČR v realizaci aukcí energií na komoditní 
burze.  

V průběhu roku zahájilo činnost pět dětských skupin SSČ pro děti zaměstnanců pracovišť AV 
ČR ve třech lokalitách v Praze s celkovou kapacitou 56 míst. Nový model umožňuje umístit do 
zařízení i děti od jednoho roku. 

Činnost Centra transferu technologií dále úspěšně pokračovala s podporou prostředků AV ČR 
a v rámci OP VVV MŠMT, v němž se realizoval projekt Academic TTO. Aktivními partnery 
projektu je 16 vědeckých pracovišť AV ČR. Centrum prostřednictvím svých aktivit 
zabezpečovalo podporu KAV (v rámci Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační 
sférou nebo Rady pro využívání duševního vlastnictví) a zajišťovalo odborná školení pro 
zaměstnance pracovišť AV ČR. 

Divize vnějších vztahů  

V roce 2019, podobně jako v letech předchozích, DVV soustavně podporovala postavení AV 
ČR jako významné, prestižní, důvěryhodné vědecké instituce nejen v ČR, ale i v zahraničí. 
DVV zastává klíčovou roli v oblasti popularizace a medializace vědy nejen v rámci AV ČR, ale 
především ve vztahu k veřejnosti. Realizovala největší popularizační akce v České republice 
(Veletrh vědy a Týden vědy a techniky). Současně byla po celou dobu tradičním organizátorem 
všech významných společenských aktivit a velkokapacitních mediálních projektů AV ČR.  
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DVV popularizovala významné vědecké výsledky a špičkové osobnosti české vědy. Vydávala 
oficiální periodika AV ČR, která v tištěné a elektronické podobě šíří poznatky o vědě a dění 
v AV ČR, slouží k interní potřebě i k propagaci AV ČR navenek a archivačním účelům. Měla 
na starosti kompletní správu sociálních médií AV ČR. Rovněž zajišťovala audiovizuální tvorbu 
pro potřeby AV ČR a zabezpečovala provoz konferenčních sálů v budově AV ČR. 

Divize správy majetku a služeb 

DSMS poskytovala v roce 2019 podporu vedení AV ČR při posuzování, zpracování a přípravě 
podkladů pro schvalování plánu investičních a neinvestičních akcí v oblasti nové výstavby, 
rekonstrukcí a nákladných oprav objektů v majetku pracovišť AV ČR a obdobně i pro 
nemovitosti v příslušnosti hospodaření AV ČR. Dále zabezpečovala agendu v oblasti 
nakládání s nemovitým majetkem SSČ včetně podkladů pro rozhodování Dozorčí rady SSČ.  

Pro vedení AV ČR a její pracoviště realizovala technické zajištění všech zasedání 
Akademického sněmu AV ČR, zasedání Akademické rady a technické zajištění akcí v budově 
na Národní (přednášky, konference, tiskové konference, školení, výstavy). Spravovala bytový 
fond, zpracovávala podklady pro Majetkovou komisi, Ekonomickou radu a Bytovou komisi AV 
ČR, poskytovala metodickou a poradenskou pomoc pracovištím AV ČR, zejména při jednáních 
na katastrálních a správních úřadech a investičních akcích. Evidovala smlouvy pracovišť AV 
ČR pro Ekonomickou radu (převody nemovitostí, nájemní smlouvy) a jako každý rok 
aktualizovala přehled pronajatých ploch v objektech pracovišť AV ČR. 

Divize informačních technologií 

Oblast informačních technologií v roce 2019 se týkala především správy a servisu IT služeb 
pro KAV, SSČ, PSÚ a BTÚ. Důležitou roli hrála správa veškeré síťové infrastruktury, provoz 
a podpora ekonomických systémů a provoz a podpora systému pro správu a administraci 
webových portálů nejen pro vlastní potřebu, ale i pro pracoviště AV ČR. Ve spolupráci 
s CESNET divize zabezpečovala správu serverových certifikátů a systému eduID, provoz 
bezpečnostního týmu CAS-CSIRT a koordinační a konzultační činnost při budování sítí 
EDUROAM. Zajišťovala administrativu Komise pro informační technologie AV ČR, správu 
adresového prostoru IPv4 a IPv6 pro sítě AV ČR a domén 2. řádu cas.cz, avcr.cz a avcr.eu. 
Pokračovala ve spolupráci s CESNET a PASNET v rámci těchto sítí. 

Divize nakladatelství Academia 

Divize se soustředila na strategický cíl, kterým bylo především vydávání kvalitní vědecké 
a populárně-naučné literatury, která snese celosvětové srovnání. S tím souvisela i propagace 
této literatury prostřednictvím vydávaných titulů, která významně přispívala k vytváření 
dobrého jména a pozitivního mediálního obrazu nejen SSČ, ale celé AV ČR. K tomu přispěla 
spolupráce s Ediční radou AV ČR, s pracovišti AV ČR a mnoha dalšími institucemi. Zásadním 
cílem bylo udržet vysokou obsahovou a technickou kvalitu knižní produkce a k tomu 
prosazovat podmínky pro optimální dotační politiku AV ČR pro vydávání vědeckých a vědecko-
populárních publikací. 

Divize konferenčních a hotelových služeb 

Divize provozovala především pro potřeby AV ČR šest konferenčních, ubytovacích 
a stravovacích zařízení. V roce 2019 byl mimo provoz Zámecký hotel Třešť z důvodu generální 
rekonstrukce a přestavby objektu. Divize působila v profesních gastronomických sdruženích 
(Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Česká barová asociace, Historic Hotels of Europe a další). 
Díky zavedeným systémům kvality rostl zájem z řad pracovišť AV ČR o využití služeb SSČ. 
Divize byla vyhledávaným partnerem pracovišť pro pořádání seminářů, školení, setkání, ale 
i mezinárodních konferencí. Služeb DKHZ tak opakovaně ročně využívá více než 40 pracovišť 
AV ČR. Divize je také dlouhodobě držitelem mnoha významných certifikací: Hotelstars Union, 
HACCP, ČSKS, Czech Specials a různých ocenění – 3x Hotel roku (Czech Hotel Awards), 
Velká cena cestovního ruchu, Svatební místo roku, Hoteliér či restauratér roku aj. 
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Administrativní, poradenská a provozní činnost 
Veřejné zakázky a registr smluv 

Veřejní zadavatelé měli k dispozici v roce 2019 ustálenou legislativu v oblasti veřejných 
zakázek. K 1. 7. 2019 nabyl v SSČ účinnosti nový interní předpis Příkaz ředitele k zadávání 
veřejných zakázek. Nejvýraznější změnou oproti stávajícímu znění se stala povinná 
elektronická komunikace u zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 
500 000 Kč bez DPH. Tyto zakázky se zadávají prostřednictvím elektronického nástroje NEN. 

V průběhu roku 2019 se odborní zaměstnanci účastnili školení zaměřených na výkladovou 
praxi zákona a elektronický nástroj NEN. O získaných poznatcích pak informovali jednotlivé 
zadavatelské útvary. Shrnutí nejdůležitějších novinek, příklady dobré praxe zadávání VZ, 
zkušenosti s elektronickým nástrojem NEN a představení změn v Příkazu ředitele k zadávání 
veřejných zakázek byly obsahem červnového workshopu pro všechny zaměstnance. 

SSČ v roce 2019 vlastními kapacitami administrovalo většinu podlimitních a nadlimitních 
veřejných zakázek. Výjimkou byly zakázky týkající se rekonstrukce zámku Třešť a dodávky 
EIS, které administrovaly externí společnosti. Úspěšně pokračovala archivace zakázek, do 
archivu byla předána většina veřejných zakázek za rok 2018. 

K všestranné spokojenosti pokračovala spolupráce s pracovišti AV ČR. Pro ÚTIA byly 
administrovány tři veřejné zakázky, pro ÚČL dvě a další dvě veřejné zakázky pro ÚI. SSČ 
rovněž pravidelně poskytovalo odborné konzultace i dalším pracovištím AV ČR. 

V roce 2019 SSČ zveřejnilo v registru smluv Ministerstva vnitra 762 smluv. 

Nákup energií 

SSČ zajišťovalo pro pracoviště AV ČR centralizovaný nákup energií na Českomoravské 
komoditní burze v Kladně. V roce 2019 se nákupu zúčastnilo 35 pracovišť AV ČR přímo 
a dalších 15 prostřednictvím sdružených dodávek do areálů, dále se zúčastnilo Technologické 
centrum AV ČR, Divadlo Minor a 14 veřejných vysokých škol s celkovým objemem elektřiny 
a plynu v hodnotě 288 mil. Kč, což umožnilo opětovně získat velmi výhodné ceny pro všechny 
účastníky aukcí. Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách 
http://energie.avcr.cz. 

Předškolní zařízení 

Velmi podstatnou aktivitou SSČ je zajištění péče a výchovy pro děti zaměstnanců pracovišť 
AV ČR. Rok 2019 byl v této oblasti zcela přelomový. Všechna předškolní zařízení v Praze se 
transformovala na dětské skupiny. Z původního zařízení Mazánek vznikly dvě dětské skupiny 
Ohm a Pluto v Praze 8. Z původního zařízení Lvíček vznikly další dvě dětské skupiny Lvíček 
a Viola v Praze 1. Dále se na dětskou skupinu transformovala i třída MŠ v areálu AV ČR v Krči, 
vznikla tak DS Molekula. 

 
Loga dětských skupin SSČ 
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V Brně děti i nadále využívaly rezervovaných míst v externím předškolním zařízení. Do léta 
2019 se jednalo o dlouholetého dodavatele – Miniškolku Creative. Nově byl v rámci 
výběrového řízení vysoutěžen na školní rok 2019/2020 nový dodavatelský subjekt, školka 
Montessori. 

V lednu 2019 byla zahájena rekonstrukce prostor v ÚI, kterou bylo možno realizovat díky 
financím z Operačního programu Praha – Pól růstu; celková částka vynaložená na 
rekonstrukci a vybavení přesáhla 4,5 milionu Kč. Rekonstrukce se uskutečnila bez větších 
problémů, a tak mohly být prostory na konci měsíce března kolaudovány. V dubnu byly do 
evidence dětských skupin zapsány dvě nové dětské skupiny, Pluto a Ohm. Děti hned v dubnu 
začaly navštěvovat dětskou skupinu Pluto s kapacitou 10 míst a od září byla otevřena i dětská 
skupina Ohm s kapacitou 6 míst, která přednostně přijímá děti mladší dvou let. Služeb zařízení 
v Praze 8 využili nejen zaměstnanci pracovišť AV ČR, ale i zaměstnanci z pracovišť AV ČR 
v Praze 6 či 1. 

V červnu 2019 začala další rekonstrukce prostor v budově Viola, kde již dříve fungovalo 
Akademické předškolní centrum, ale prostory nevyhovovaly hygienickým požadavkům na 
provozování dětské skupiny. Také bylo potřeba navýšit kapacitu, aby bylo možné uspokojit 
poptávku především po místech pro děti mladší dvou let. Rekonstrukce byla opět financována 
z Operačního programu Praha – Pól růstu, a tudíž mohly být na konci měsíce října 
zkolaudovány prostory pro další dvě dětské skupiny AV ČR – Lvíček a Viola. Lvíček je určen 
pro starší děti a má kapacitu 10 míst. Viola je zaměřena na děti mladší dvou let a nabízí 6 míst. 
I tyto dětské skupiny jsou od listopadu 2019 v evidenci dětských skupin při MPSV. 

Další novou dětskou skupinou se stala Molekula, která má kapacitu 24 míst a přijímá děti od 
18 měsíců do 6 let. Prostory v srpnu prošly kompletní výmalbou, aby v září mohla dětská 
skupina začínat naplno fungovat a nabízet místa nejen pro děti zaměstnanců v krčském areálu, 
ale i pro děti zaměstnanců FZÚ, kteří pracují v ELI Beamlines v Dolních Břežanech. 

V roce 2019 vzniklo v gesci SSČ celkem 5 dětských skupin s celkovou kapacitou 56 míst, která 
musí děti opět sdílet, neboť poptávka rodičů je vyšší než počet fyzických míst v DS. Do 
dětských skupin se stále přijímají i děti zahraničních stážistů z celého světa. Nově se do 
využívání služeb zapojil Matematický ústav AV ČR a lze přepokládat, že v roce 2020 zájem 
o dětské skupiny bude stále stoupat. Všechna pracoviště AV ČR využívající služeb dětských 
skupin nově se SSČ uzavřela Smlouvu o spolupráci. 

SSČ se podařilo v roce 2019 získat také finance z Operačního programu Zaměstnanost na 
provoz všech pěti dětských skupin a díky tomu je cena za poskytovanou službu pro rodiče 
dostupná. 

 

 
Využití dětských skupin pracovišti AV ČR 
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Transfer technologií 

Centrum transferu technologií zajišťovalo podporu pracovištím v oblasti uplatňování výsledků 
výzkumné práce v praxi. Svými aktivitami přispělo ke zvýšení povědomí o komplexní 
problematice transferu znalostí a technologií, pomáhalo řešit konkrétní situace a předcházet 
rizikovým situacím při interakci akademického prostředí s aplikační sférou. Zaměřovalo se na 
profesní rozvoj zaměstnanců transferu technologií na pracovištích AV ČR. 

V oblasti transferu znalostí a technologií se v roce 2019 realizovalo celkem 40 spoluprací 
s pracovišti AV ČR, z toho 11 se týkalo úpravy a nastavení vnitřních procesů a směrnic, 12 se 
zaměřilo na strategii a zajištění ochrany duševního vlastnictví, 10 souviselo s vyjednáváním 
a nastavením smluvních vztahů s aplikačním partnerem a sedm se orientovalo na posouzení 
a podporu realizace komercializace konkrétního výsledku. 

Pro pracovníky transferu znalostí a technologií na pracovištích bylo v roce 2019 připraveno 10 
interaktivních workshopů zaměřených na klíčová témata transferu znalostí – patent jako zdroj 
informací a způsob jejich ochrany, spolupráce s podniky a akademické spin-off. Kromě 
vzdělávacích aktivit se rozvíjely aktivity směřující ke sdílení zkušeností, byla zorganizována tři 
neformální setkání s diskusí, vznikla odborná skupina Transfer AV na síti LinkedIn. 

 
Příprava na panelovou diskuzi CETTAV 

Na obdobná témata bylo zorganizováno také pět seminářů pro vědecké a administrativní 
pracovníky AV ČR, kterých se celkem zúčastnilo 73 osob. Jedno pracoviště využilo nabídky 
semináře na míru pro své zaměstnance. 

Centrum transferu technologií uspořádalo v roce 2019 celkem čtyři mezioborová setkání 
s účastí zahraničních hostů za účelem sdílení nejlepší zahraniční praxe a rozvoje komunikace 
mezi obory a mezi sektory. Kromě osobní účasti bylo možné se těchto akcí zúčastnit 
prostřednictvím internetového streamu a konferenčních nástrojů – této možnosti využívali 
zejména zájemci ze zahraničí. Pracovníci Centra dále rozvíjeli svou odbornost zejména ve 
spolupráci a s využitím aktivit mezinárodní sítě ASTP-Proton, která sdružuje profesionály 
v transferu v Evropě. 

V rámci svých zahraničních aktivit Centrum aktivně pokračovalo v rozvoji spolupráce s TTO 
Circle, sdružením 30 významných evropských výzkumných organizací neuniverzitního typu, 
jehož členem se AV ČR stala s přispěním Centra v roce 2018. Aktivní spolupráce se 
zaměřovala zejména na oblast veřejné podpory a pravidel regulujících kooperaci 
akademického a komerčního prostředí a podpůrné nástroje pro uplatňování výsledků v praxi 
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včetně identifikace bariér. Sítě TTO Circle bylo také využito při přípravě studijních cest na 
evropské instituce. 

V roce 2019 se uskutečnily celkem tři studijní cesty na zahraniční výzkumné instituce 
zaměřené na problematiku uplatňování výsledků v praxi a podpůrný systém. Všech cest se 
zúčastnili zástupci pracovišť AV ČR. Navštívili osm institucí na západním pobřeží USA, dvě ve 
Skandinávii a 10 v Japonsku. Navázané kontakty mají reálný dopad na konkrétní spolupráce 
pracovišť. 

Kromě studijních cest a spolupráce s TTO Circle byla v roce 2019 zahájena úzká kooperace 
s UC Davis a Fraunhofer AHEAD týkající se záměru přípravy rozvojového programu pro vědce, 
kteří mají záměr založit spin-off.  

Stejně jako v předchozích letech se Centrum dále intenzivně věnovalo problematice 
identifikace a odstraňování překážek transferu znalostí v akademickém prostředí AV ČR, 
účastnilo se pracovních skupin na téma Identifikace hospodářských a nehospodářských 
činností a přípravy implementace smluvních vzorů typu Lambert či DESCA. Po odborné 
i organizační stránce se podílelo na činnosti pomocných orgánů Akademické rady: Rady pro 
využívání duševního vlastnictví AV ČR a Rady pro spolupráci s podnikatelskou a aplikační 
sférou. Poskytovalo podporu členům AR v oblasti transferu znalostí a technologií, při ochraně 
duševního vlastnictví a účasti pracovišť AV ČR v jiných právnických osobách.  

Centrum transferu technologií AV ČR v roce 2019 pokračovalo v řešení projektu Academic 
TTO, který je podpořen MŠMT z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. 

EURAXESS Česká republika  

Zkušený tým informační, konzultační a asistenční kanceláře EURAXESS Česká republika ve 
spolupráci KNAV a SSČ v roce 2019 pokračoval v poskytování pomoci zahraničním 
odborníkům při vstupu do ČR a v záležitostech souvisejících s jejich pobytem v Česku. 
EURAXESS Česká republika je součástí celoevropské sítě center zabývajících se 
mezinárodní mobilitou vědecko-výzkumných pracovníků. V národním kontextu představuje 
zcela ojedinělé pracoviště, které nejen každodenně pomáhá zahraničním odborníkům, ale 
zpřístupňuje služby této sítě zároveň i zaměstnavatelům těchto pracovníků.  

Pracovníci EURAXESS ČR také vyvíjeli snahu o lepší integraci zahraničních VaV pracovníků, 
zvyšovali informovanost o problematice mezinárodní vědecké mobility, organizovali tematické 
semináře, školení a workshopy na aktuální témata. Provozovali unikátní portál věnovaný 
mobilitě www.euraxess.cz, jehož součástí je, kromě množství praktických informací 
souvisejících s pobytem zahraničního vědce v ČR, především sekce EURAXESS Jobs 
s možností vyhledávání volných pracovních pozic v celém evropském výzkumném prostoru. 

Vnitroakademická spolupráce 

Útvar vnitroakademické spolupráce se v roce 2019 zabýval především pomocí v koordinaci 
činností mezi SSČ a KAV, se členy AR AV ČR i se zástupci pracovišť na všech úrovních. 
Přispěl k vytvoření podmínek pro zavedení výzkumu v SSČ a rozvíjel nové možnosti 
vnitroakademické spolupráce. Součástí jeho činnosti je rovněž zajišťování kanceláře Sdružení 
moravských pracovišť AV ČR. Útvar také zabezpečoval realizaci Kurzů základů vědecké práce 
AV ČR v Brně a podílel se na přípravě a realizaci vybraných popularizačních akcí. Pro 
Moravské informační centrum AV ČR organizoval prezentace jednotlivých pracovišť 
i přednášky s názvem Akademická kavárna, na nichž byly představovány výsledky výzkumu 
z pracovišť AV ČR. 
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Právní podpora 

Právní podporu v SSČ zajišťoval především Právní odbor, přičemž jeho činnost vycházela také 
z realizace výstupů PÚ, CETTAV a OBUZ. 

Souhrnně útvary v rámci právní podpory v roce 2019 vyřídily 1110 požadavků. Právní odbor 
vyřídil celkem 642 záležitostí, z toho pro útvary SSČ jich zpracoval či právně posoudil celkem 
539, zejména smlouvy a dodatky, veřejné zakázky a odborná stanoviska. Pro AV ČR a její 
pracoviště vypracoval celkem 103 stanovisek a dokumentů právního charakteru. Nelze 
pominout ani četné a pravidelné konzultace a právní pomoc těmto subjektům při běžné denní 
agendě odboru napříč všemi útvary SSČ a jejich agendami dle charakteru o předmětu činnosti 
jednotlivých útvarů. Tyto služby poskytuje rovněž AV ČR a jejím pracovištím. Dále Právní 
odbor zajišťoval za zaměstnavatele účast při soudních řízeních, včetně přípravy veškeré 
dokumentace a podání soudům, poskytoval rovněž zaměstnavateli přehledné informace 
o pohledávkách a spolupracoval při procesu vymáhání. Významně se podílel také na 
metodické činnosti, v jejímž rámci bylo možné pozitivně a s kladnou zpětnou vazbou realizovat 
a udržet žádoucí spolupráci i vně pracoviště. Podílel se svými vyjádřeními na připomínkových 
řízeních navrhovaných zákonů, jichž se AV ČR zúčastní. Poskytoval právní podporu množství 
specifických požadavků pracovišť AV ČR, včetně smluvní agendy, a to převážně majetkového 
charakteru. Zabezpečil právní podporu při smluvní dokumentaci mezi SSČ a AV ČR, 
závazkové agendě EÚ, dokumentaci k realizaci EXPO 2020, dětským skupinám a další.  

Neméně významná byla spolupráce s Majetkovou komisí AV ČR. Zástupce právního odboru 
se jako v předchozích letech účastnil zasedání Akademického sněmu AV ČR, a to na pozici 
právního dozoru. Právníci aktivně pracovali ve Škodní komisi SSČ, Spisové a skartační komisi, 
Radě právníků SSČ, která byla nově zřízena v roce 2019, Etické komisi SSČ či Radě SSČ. 

V zájmu kvalitního předávání informací a prohloubení právní podpory bylo také nově zřízeno 
Interní úložiště právních stanovisek. Samozřejmostí je pečlivé sledování legislativních změn 
právního řádu a aplikace znalostí do každodenní práce. Velmi prospěšnou a pracovišti 
žádanou činností pro posílení právního vědomí a pomoc jednotlivým subjektům bylo 
monitorování platných právních předpisů ČR, předpisů EU a mezinárodních smluv. Tato 
činnost je velmi náročná a odpovědná, avšak bezpochyby velmi hodnotná pro příjemce, kterým 
je určena. V průběhu roku PO tyto informace podává také monitorováním a sledováním 
předpisů již v přípravných fázích legislativního procesu.    

V rámci uceleného přehledu o poskytované právní podpoře SSČ je nutno doplnit údaje 
i z činnosti Personálního úseku, který za rok 2019 vyřídil celkem 115 požadavků; jednalo se 
o věci personálního charakteru pracovněprávní agendy, a to výlučně pro zaměstnavatele. 

Co se týče právní podpory poskytované Odborem bytových a ubytovacích zařízení, jde 
konkrétně o zajišťování činností při správě bytů a ubytovacích zařízení, které využívají 
zaměstnavatel a pracoviště AV ČR. V agendě bylo vyřízeno 33 smluv, 150 dodatků týkajících 
se prodloužení stávajících nájmů, 5 dohod o ukončení nájmu, 2 dohody o uznání dluhu 
a o splátkách, 120 dodatků k smlouvám o nájmu či dohodám o nájemném, ukončeno jedno 
nalézací řízení, zahájena 3 exekuční řízení a uzavřena jedna smlouva o výpůjčce. 

Právní podpora Centra transferu technologií se týkala převážně individuálního vedení týmů 
transferu technologií na partnerských pracovištích. Takto bylo vyřízeno 38 požadavků, které 
zahrnovaly poradenství související s duševním vlastnictvím, patentové služby, revize smluv 
a poradenství v oblasti práva veřejné podpory aktivit transferu znalostí, což zahrnuje konkrétně 
směrnice, interní procesy, jednání či rešerše a smlouvy. 

V oblasti problematiky GDPR se v průběhu roku 2019 podařilo zkompletovat záznamy 
o činnostech zpracování osobních údajů v SSČ. Uskutečnila se revize vnitřních předpisů 
s cílem aktualizovat, případně odstranit v nich obsažené osobní údaje. Podařilo se uzavřít 
zpracovatelské smlouvy s dodavateli některých služeb. Úspěšně také pokračovala spolupráce 
s KAV a KNAV. 
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Výzkumné činnosti 
SSČ pokračovalo v roce 2019 v diskusi v Radě pracoviště, Dozorčí radě SSČ i se členy 
Akademické rady na téma ustavení výzkumných činností v SSČ. SSČ bylo dosud jedinou čistě 
infrastrukturní institucí v rámci AV ČR. Zavedení výzkumu a vývoje není překážkou pro 
zajištění dosavadních běžných služeb, naopak podporuje pozici SSČ v dlouhodobém výhledu. 
SSČ jako součást infrastrukturních služeb provozuje pro Akademii věd ČR a její pracoviště 
mimo jiné služby týkající se šíření výsledků výzkumu, vzdělávání a transferu znalostí.  

SSČ zahájilo v roce 2019 řešení dvou výzkumných projektů ve spolupráci s pracovišti AV ČR. 
Oba schválila Rada pracoviště. V roce 2019 byly připraveny další projekty, s jejichž realizací 
se počítá v roce 2020. Cílem projektů je využít jejich výsledků pro zlepšování stávajících služeb 
a k rozvoji nových infrastrukturních aktivit. 

Projekt AKEN – Akademická encyklopedie české kultury 

Cílem projektu je vytvořit encyklopedickou univerzální platformu pro humanitní, společenské 
a umělecké vědy, která umožní systematizovat a dále zprostředkovat jejich výzkumné 
poznatky. Hlavním výstupem bude on-line dostupná a otevřená aplikace s vlastním datovým 
standardem a algoritmy pro šablonování daného standardu, která umožní v uživatelsky 
přístupném interface rozšiřování o encyklopedické moduly (soubory encyklopedických 
článků). Funkcionalita komplexního encyklopedického prostředí bude ověřena ve vztahu jak 
k výzkumné komunitě, tak i směrem k veřejnosti přímo na pracovišti hlavního uchazeče 
vytvořením dvou encyklopedických modulů. 

Doba realizace: 2019–2022 

Projekt je realizován ve spolupráci s ÚČL. Role týmu SSČ spočívá v oblasti vývojových prací 
na inovativním software. 

Projekt aSPIRE: Systém podpory rozvoje profesní identity a kariéry 
začínajících vědců a vědkyň 

Profesní identita je klíčovou složkou výkonové motivace a její rozvoj je podmínkou úspěšné 
kariéry. U začínajících vědců a vědkyň (early career researchers, dále ECRs) bývá nezřídka 
oslabována a může vést až k odchodu z vědy. V české vědě není kariérní podpora akademiků 
dostatečně rozvinuta.  

Cílem projektu je vytvořit nástroj rozvoje profesní identity a kariéry ve formě interaktivní 
webové platformy; zavádět tento nástroj a návazný systém podpory do praxe prostřednictvím 
aktivit (workshopy, konzultace) pro relevantní cílové skupiny (ECRs, seniorní akademici, 
pracovníci rozvoje lidských zdrojů – HR) a systematicky rozvíjet propojení vědeckého poznání 
a praxe kariérní podpory začínajících vědců a vědkyň. 

Doba realizace: 2020–2023 

Projekt je realizován ve spolupráci s PSÚ. 
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Nakladatelská činnost a časopisy 
Ediční činnost 

Nakladatelství SSČ vydalo během roku 2019 celkem 134 neperiodických publikací včetně 12 
nových vydání, 14 dotisků a pěti monografií z projektu Strategie AV21. Dále 11 svazků edice 
Věda kolem nás (plus 31 dotisků) a čtyři brožury (plus 14 ks dotisků) Strategie AV21. Ediční 
rada AV ČR z uvedeného počtu neperiodických publikací podpořila 39 titulů (z toho tři tituly se 
zálohou z předchozích let). Redakce nakladatelství aktivně zpracovávala přes 200 titulů 
v různé fázi rozpracovanosti (nákup zahraničních práv, překlad titulů, kontrola a kompletace 
rukopisů, recenze rukopisů, redakční příprava, vyjednávání reprodukčních práv, sazba, 
korektury, předtisková příprava, imprimatur a tisk).  

Za rok 2019 redakce přečetla 47 851 normostran textu (i ve spolupráci s externími redaktory) 
a přijala 131 rukopisů k redakčnímu zpracování, přípravě pro tisk a vydání publikací. 

Z přírodovědných titulů stojí za zmínku knihy Šimek Miloslav a kol.: Živá půda: biologie, 
ekologie, využívání a degradace půdy (vydáno ve spolupráci s BC, MBÚ, BÚ, monografie 
Strategie AV21); Kaplan Zdeněk: Klíč ke květeně České republiky (vydáno ve spolupráci 
s BÚ); Kolibáč Jiří, Hudec Karel, Laštůvka Zdeněk, Peňáz Milan a kolektiv. Příroda České 
republiky. Průvodce faunou; Škácha Pavel, Plášil Jakub, Horák Vladimír: Jáchymov. 
Mineralogická perla Krušnohoří; Cílek Václav, Ač Alexander a kolektiv: Věk nerovnováhy. 
Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci (vydáno ve spolupráci s GLÚ); 
Moravec Jiří: Obojživelníci a plazi České republiky; Živor Roman, Zelenka Jaromír: Hornické 
památky České republiky.  

Z humanitně zaměřených titulů mezi nejvýznamnější počiny patří publikace Vaněk Miroslav, 
Schindler-Wisten Petra, Wohlmuth Markupová Jana, Pehe Veronika: Sto studentských 
evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989: životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě. 
(vydáno ve spolupráci s ÚSD); Pithart Petr: Osmašedesátý; Madl Claire, Wögerbauer Michael, 
Píša Petr: Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“: protagonisté, podniky a sítě knižního 
trhu v Čechách (1749–1848) (vydáno ve spolupráci s ÚČL); Kuna Martin, Starcová Marcela, 
Kubková-Maříková Jana: Sto let v archeologii. Objevy, nálezy a expedice Archeologického 
ústavu v Praze 1919–2019 (vydáno ve spolupráci s ARÚ); Pravdová Markéta, Svobodová 
Ivana: Akademická příručka českého jazyka (vydáno ve spolupráci s ÚJČ), 2. vydání, 
rozšířené; Hlaváček Petr: Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019 
(vydáno ve spolupráci s FLÚ); Hoffmannová Jana, Homoláč Jiří, Mrázková Kamila (eds.): 
Syntax mluvené češtiny (vydáno ve spolupráci s ÚJČ); Agha Petr (ed.): Lidská práva 
v mezikulturních perspektivách (vydáno ve spolupráci s ÚSP); Bendová Eva, Hrdina Martin, 
Piorecká Kateřina: Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století (vydáno ve 
spolupráci s ÚČL, ÚDU, FLÚ); Blažíčková Horová Naděžda, Havlová Eliška: Oldřich Blažíček 
(1887–1953): soupis díla – 1. svazek; Oldřich Blažíček (1887–1953): život a tvorba – 2. svazek; 
Brádlerová, Daniela: Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity 
československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři (vydáno ve spolupráci 
s MÚA); Burgert Pavel: Neolit ve východních Čechách. Případová studie jeho mladšího vývoje 
(vydáno ve spolupráci s ARÚ); Dobiáš Dalibor: Rukopisy královédvorský a zelenohorský. 
Studie z recepce v kultuře a umění (vydáno ve spolupráci s ÚČL); Fasora Lukáš, Kunštát 
Miroslav, Pavlíček W. Tomáš a kol.: Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích 
1820–1938 (vydáno ve spolupráci s MÚA); Jonášová Milada, Volek Tomislav: Didone come 
soggetto nel dramma per musica (vydáno ve spolupráci s EÚ); Jonášová Milada, Volek 
Tomislav: Tre opere su Don Giovanni per Praga: Caldara 1730 – Righini 1776 – Mozart 1787 
(vydáno ve spolupráci s EÚ); Kalina Pavel: Hluboké město. Moderní metropole jako Druhý 
Řím; Mertlík Vladimír: V první linii. Armádní generál Petr Pavel; Padevět Jiří: Komunistické 
lágry. Tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů a internační 
místa duchovních 1948–1962; Vašek Richard: „Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident 
Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) (vydáno ve spolupráci s MÚA). 
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K důležitým výročím připomínaným v roce 2019 vyšly tituly: Vaněk Miroslav, Schindler-Wisten 
Petra, Wohlmuth Markupová Jana, Pehe Veronika: Sto studentských evolucí. Vysokoškolští 
studenti roku 1989: životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě (vydáno ve spolupráci 
s ÚSD); Hlaváček Petr: Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019 (vydáno 
ve spolupráci s FLÚ); Anev Petr, Bílý Matěj: Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ 
1921–1989 (vydáno ve spolupráci s ÚSTR); Leikert Josef: Uloupené mládí. Utrpení studentů 
z akce 17. listopad 1939 v koncentračním táboře Sachsenhausen; Persak Krzysztof, Kamiński 
Łukasz, Žáček Pavel, Blažek Petr (eds.): Čekisté. Orgány státní bezpečnosti v evropských 
zemích sovětského bloku 1944–1989. 

V roce 2019 vyšel další svazek řady Biografický slovník českých zemí: Makariusová Marie 
a kol.: Biografický slovník českých zemí Han-Hau (vydáno ve spolupráci s HÚ). 

V roce 2019 také pokračovalo vydávání dalších svazků z edic spisů. Klosová Markéta, Steiner 
Martin, Havelka Tomáš, Urbánek Vladimír, Bok Václav, Slavíková Marcela, Storchová Lucie, 
Šolcová Kateřina: Johannis Amos Comenii Opera omnia. 26/I. Epistulae (Pars I, 1628–1638). 
Dílo Jana Amose Komenského. 26/I. Korespondence (1. část, 1628–1638) (vydáno ve 
spolupráci s FLÚ); Komárek Stanislav: Města a městečka. Memoáry. 

 

Byly zahájeny práce na nových edicích: 

Ars // Philosophia, Aesthetica,Theōria – Edice připravovaná ve spolupráci s ÚDU přinese 
překlady základních textů z filozofie, estetiky a teorie výtvarného umění. Překládány 
a vydávány budou klasické tituly autorů, vytvářejících kánon studia dějin umění a příbuzných 
oborů, ale i práce současných autorů, kteří stanovené hranice myšlení o umění překračují 
a nově zaznamenávají i pohyby na poli kunsthistorie v pozdním 20. a počínajícím 21. století.  

Dějiny Akademie věd – V edici budou publikována díla věnovaná dějinám mimouniverzitních 
vědeckých a badatelských institucí v českých zemích v 18. až 21. století, především Akademie 
věd České republiky a jejích předchůdců. Edice je připravována ve spolupráci s MÚA.  

Drama – Edice čtenářům představí výrazná díla české dramatické tvorby, která vznikla v 19. 
a 20. století a jsou dodnes i přes svoji nespornou uměleckou hodnotu známa pouze úzkému 
okruhu odborníků. Edice je připravována ve spolupráci s ÚČL.  

Edice m – V edici m budou vycházet odborné monografie věnované středoevropským 
osobnostem výtvarného umění s důrazem na české země. Standardní výbavou každého 
svazku bude soupis díla umělce, monografie tak získá další, především badateli a sběrateli 
ceněný rozměr. Edice bude vydávána ve spolupráci s Kunsthalle Praha a Galerií Kodl.  

Theatrologica – Jakou podobu má současný výzkum divadla a dramatu? Edice Theatrologica, 
slovo o divadle, bude přinášet nejen původní práce českých teatrologů, ale i překlady 
zahraničních teatrologických monografií, které zprostředkují nové pohledy na český divadelní 
provoz. Edice bude vydávána ve spolupráci s ÚČL.  

Bylo vydáno také 5 čísel odborného periodika Kybernetika pro ÚTIA. 
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Výroba publikací a tisk 

Vzhledem k personálním změnám v technické redakci došlo k opětovnému sloučení s výrobou. 
Podařilo se tak stabilizovat výrobní oddělení ve složení vedoucí výroby, tisková produkční 
a dva techničtí redaktoři. Zefektivnilo se rozdělení práce a technická redakce je schopna 
dodržovat naplánované harmonogramy a zajistit důraz na předtiskovou kontrolu i jednotlivé 
obrazové a typografické korektury. Kromě již fungující spolupráce s grafiky, kteří úspěšně 
zpracovávali tituly i v uplynulých letech, byla navázána kooperace s novými grafiky a sazeči, 
kteří přinášejí moderní přístup zpracování titulů. 

Při tisku a knihařském zpracování periodických i neperiodických publikací spolupracovalo 
oddělení výroby s dodavateli, se kterými byla uzavřena rámcová dohoda. Dodavatelům byly 
zadávány dílčí veřejné zakázky na základě minitendrů, přičemž nabídky jednotlivých 
zhotovitelů byly hodnoceny dle kritéria nejnižší ceny. Po výpovědi jedné z tiskáren v roce 2018 
probíhala spolupráce se třemi tiskárnami z rámcové dohody. V roce 2019 bylo vypsáno celkem 
126 výzev. 

V oddělení výroby se stejně jako v předchozích letech inovativně využívaly nabídky 
speciálních technologií, včetně nových papírů předních českých i zahraničních papíren. 
Výsledkem v podobě obálek, potahů, přebalů, předsádek i knižních bloků reprezentuje 
nakladatelství většina vydaných titulů, neboť kvalita grafická a polygrafická je pro knihy stejně 
zásadní jako obsahová.  

S nárůstem rozmanitých témat produkce nakladatelství pokračovala spolupráce s pracovišti 
AV ČR na vzniku nových edic. V letošním roce vyšel první svazek v edici Knižní kultura 
s názvem Na cestě k “výborně zřízenému knihkupectví“, a dále v edici České kino vyšel jako 
první titul Král Šumavy.  

V koedici s ÚDU se již připravuje první titul edice Ars // Philosophia, Aesthetica, Theōria 
Základní pojmy dějin umění. Další přínosem je edice Dějiny Akademie věd, u které v koedici 
s MÚA spolupracuje oddělení výroby na sazbě prvního svazku Dějiny Československé 
akademie věd I. 1952–1962.  

Velkoobchod 

Nejprodávanějšími tituly roku byly: Mertlík Vladimír: V první linii. Armádní generál Petr Pavel, 
Slovník spisovné češtiny, Kundra, Ondřej: Meda Mládková. Prostřednictvím prodejního portálu 
Amazon.co.uk a Amazon.de se prodalo cca 140 publikací. Nejprodávanější knihou se stal titul 
Šmejkal, Pavel – Padevět, Jiří: Anthropoid Guide. 

 
Nejprodávanější knihy Academia 
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Marketing 

Základem marketingové strategie nakladatelství je podpora vydávaných publikací 
prostřednictvím webových stránek www.academia.cz, jejichž návštěvnost razantně vzrostla po 
sloučení s e-shopem v roce 2017 a meziročně stále narůstá. Významným marketingovým 
kanálem jsou profily na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter). Počet sledujících na 
sociálních sítích průběžně narůstá, stejně tak zájem o jednotlivé příspěvky. Nakladatelství 
spravuje na Facebooku i profily důležitých edic (21. století, Atlasy a Průvodci, Paměť) a rovněž 
facebookový profil a webové stránky edice popularizačních brožur Věda kolem nás 
a facebookový profil edice výzkumných programů Strategie AV21.  

Nakladatelství rozšířilo spolupráci rovněž s bloggery, kteří se tematicky zaměřují na psaní 
knižních recenzí či na dění na českém literárním trhu vůbec. Vydalo několik publikací 
vztahujících se k listopadovému 30. výročí sametové revoluce, jejichž vydání podpořilo i řadou 
marketingových aktivit, např. vytvořením tematických výloh v síti Knihkupectví Academia, ve 
výroční dny prodloužením prodejní doby v knihkupectvích, prodejem publikací během řady 
akcí uspořádaných k výročí. Z obchodního i marketingového hlediska byla pro nakladatelství 
důležitá účast na významných tuzemských knižních veletrzích, ať již na pražském Světu knihy, 
který se tradičně konal v květnu, či podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. 

Získaná ocenění 

Publikace M. Křížka a kol. Abelova cena zvítězila v prestižní Ceně Josefa Hlávky v oblasti věd 
o neživé přírodě. 

Hlavní cenu v soutěži Cena Egona Ervína Kische získala M. Poláková za dvousvazkovou 
publikaci Měli odvahu žít. 

Cenu Josefa Pekaře, která je určena pro mladé historičky a historiky do 35 let, obdržel Martin 
Klečacký za publikaci Český ministr ve Vídni. 

V soutěži Slovník roku za rok 2019 publikace Academia obsadily deset předních příček 
v jednotlivých kategoriích, přičemž kategorii – Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou – 
ovládly zcela. Publikace Rostliny naší přírody A. Skoumalové a L. Hroudy se umístila na 
2. místě v hlavní ceně Slovník roku a zároveň na 1. místě v kategorii Cena poroty za 
encyklopedii přírodovědnou. 2. a 3. místo v této kategorii získaly Atlas fauny České republiky 
M. Anděry a J. Sováka a Keře V. Bažanta a L. Úřadníčka. Literární kronika první republiky 
P. Šámala, T. Pavlíčka, V. Barboríka, P. Janáčka a kol. zvítězila v kategorii Cena poroty za 
encyklopedii historickou, na 2. místě v této kategorii se umístila publikace Český literární 
samizdat M. Přibáně (a kol.). Literární kronika první republiky navíc obsadila 3. místo v hlavní 
ceně Slovník roku. Publikace M. Rychlíka Dějiny vlasů se umístila na 2. místě v kategorii Cena 
poroty za encyklopedii všeobecnou. J. Padevět si odnesl čestné uznání za publikace Za dráty 
a Průvodce stalinistickou Prahou. 

 
Oceněné publikace v soutěži Slovník roku 
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V Cenách Miroslava Ivanova bylo oceněno celkem sedm publikací vydaných nakladatelstvím, 
které navíc získalo Cenu pro nakladatele soustavně se věnujícího vydávání literatury faktu. 
Ocenění si odnesli J. Kasíková za publikaci Ať mohou přijeti, M. Novák a M. V. Šimůnek za 
publikaci Zdraví nemocní říšští protektoři v Čechách a na Moravě, P. Šámal, T. Pavlíček, 
V. Barborík a P. Janáček a kol. za Literární kroniku první republiky, M. Hlavačka, Z. Munzar 
a Z. Vašek za publikaci S Bohem za císaře a vlasť!, D. Hájková, P. Horák, V. Kessler 
a M. Michela za publikaci Sláva republice!, J. Knapík a M. Franc za publikaci Mezi pionýrským 
šátkem a mopedem, a M. Přibáň a kol. za publikaci Český literární samizdat. 

V anketě 2×7 publikací a map, kterou každý rok vyhlašuje Asociace publicistů a novinářů 
píšících o cestovním ruchu, zvítězila v kategorii průvodců publikace J. Stejskalové, I. Síbrtové 
a M. Vlasáka Pražské historické zahrady a parky. 

Cenu Miroslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu roku obdržel I. Kraus za beletrii 
Soukromý Hollywood. 

V mezinárodní soutěži Nejlepší publikace o horách zvítězila v kategorii Atlasy, encyklopedie, 
slovníky publikace P. Turise a J. Košťála Rostliny Karpat. 

Soutěže 

Za účasti řady významných hostů se v dubnu uskutečnilo vyhlášení 11. ročníku Cen 
Nakladatelství Academia. Slavnostního aktu se vedle oceněných autorů, překladatelů a grafiků 
zúčastnili zástupci sponzorů a vybraná média. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 59 publikací 
vydaných v nakladatelství i jednotlivými pracovišti AV ČR. Knihou roku se stala publikace 
A. Skoumalové a L. Hroudy Rostliny naší přírody. Autoři převzali z rukou P. Barana, 
místopředsedy AV ČR, křišťálovou plastiku z dílny výtvarníka J. Exnara. 

 
Ocenění autoři publikace Rostliny naší přírody A. Skoumalová a L. Hrouda 

Současně s vyhlášením Cen Nakladatelství Academia byly vyhlášeny výsledky Studentské 
soutěže Nakladatelství Academia, jejímž cílem je objevovat a podporovat mladé talentované 
vědce. Do 7. ročníku bylo ve třech kategoriích přihlášeno 54 magisterských diplomových prací, 
které hodnotila patnáctičlenná odborná porota. V kategorii Humanitní a společenské vědy 
zvítězila J. Doktorová s prací Malostranský graduál a jeho donátoři: Renesanční iluminovaný 
rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace. V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy 
ocenila porota práci D. Zádrapové Genetická variabilita vybraných populací buku lesního 
v České republice. Kategorii Vědy o neživé přírodě vyhrál M. Bartas s prací Hodnocení expozic 
elektromagnetickému záření z běžných zdrojů pomocí softwarového nástroje a hodnocení 
jejich hygienické významnosti.  
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Zahraniční spolupráce 

Nakladatelství se tradičně zúčastnilo významných zahraničních knižních veletrhů v Londýně 
a ve Frankfurtu nad Mohanem. Na obou veletrzích byla produkce představena ve společné 
národní expozici České republiky, kterou uspořádalo Ministerstvo kultury ČR. Publikace byly 
prezentovány rovněž na knižním veletrhu v Casablance v Maroku a ve spolupráci s Českým 
centrem v Budapešti na budapešťském mezinárodním knižním festivalu. Zástupci 
nakladatelství se zúčastnili mezinárodních knižních veletrhů a festivalů v Barceloně, Ženevě 
a Bratislavě, kde prezentovali výsledky a jednali o nákupu zahraničních práv. Ve spolupráci 
s Českým literárním centrem a Ministerstvem kultury ČR se v Knihkupectví Academia na 
Václavském náměstí uskutečnila exkurze německých, rakouských a švýcarských kulturních 
novinářů, která se konala v souvislosti s mezinárodním knižním veletrhem v Lipsku, kde byla 
Česká republika hlavním hostem. 

V roce 2019 pokračovala úzká spolupráce s Vedou, nakladatelstvím Slovenské akademie věd. 
Na základě této spolupráce se v Knihkupectvích Academia prodávaly publikace vydané Vedou 
a v prodejně Vedy v Bratislavě tituly vydané nakladatelstvím. Publikace jsou zároveň 
prezentovány na stánku Vedy během mezinárodního knižního veletrhu Bibliotéka v Bratislavě.  

Nakladatelství v roce 2019 uspořádalo nebo se podílelo na řadě literárních akcí, kterých se 
zúčastnili zahraniční autoři, editoři a hosté. V literární kavárně knihkupectví Academia v Praze 
byla slavnostně uvedena publikace editorů K. Persaka, Ł. Kamińského, P. Žáčka a P. Blažka 
Čekisté za účasti polského editora Łukasze Kamińského. Ve spolupráci s OÚ se v Literární 
kavárně Academia v Praze konala v rámci mezinárodní konference Forum 2000 veřejná 
debata Kulturní diplomacie Číny v Česku a ve světě spojená s prezentací knihy O. Klimeše 
a kol. Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace. Ve spolupráci s Maďarským institutem 
byla v rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy v Praze představena publikace 
S. Máraie Chtěl jsem mlčet. Nakladatelství prodejně podpořilo mezinárodní konferenci 9th 
European Conference on Mineralogy and Spectroscopy v Praze, kde byla prezentována 
publikace P. Škáchy, J. Plášila a V. Horáka Jáchymov. Prodejně i marketingově nakladatelství 
podpořilo křest knihy Trojúhelník studené války uspořádaný ÚOCHB, kterého se zúčastnila 
autorka R. Loeckxová z USA a prof. Erik de Clercq z Belgie. Záštitu nad akcí převzalo 
velvyslanectví Belgického království a velvyslanectví Spojených států amerických, křtu se 
zúčastnil také překladatel publikace Jaroslav Kurfürst, velvyslanec České republiky v Belgii. 
Ve spolupráci s British Council byla v literární kavárně Knihkupectví Academia v Praze 
zorganizována beseda s populárním anglickým spisovatelem S. Mawerem. 

 
P. Žáček a Ł. Kamiński během křtu publikace Čekisté 
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V roce 2019 započala spolupráce s knihovnou Českého centra v Budapešti, kde jsou nyní 
publikace k dispozici studentům českého jazyka a zájemcům o českou literaturu. Byla 
navázána spolupráce s předsedkyní Českého klubu v Curychu A. Pajasovou týkající se 
propagace publikací mezi českou komunitou ve Švýcarsku. Uskutečnilo se jednání 
s francouzskými nakladateli, jehož cílem bylo předání vzájemných zkušeností s vydáváním 
odborné literatury na českém a francouzském knižním trhu. Nakladatelství bylo zaregistrováno 
v polské databázi vědeckých nakladatelství (Polska Bibliografia Naukowa) spravované 
Jagellonskou univerzitou v Krakově (Uniwersytet Jagielloński). 

V německém odborném časopisu Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der 
böhmischen Länder vyšla v únoru recenze knihy M. Jemelky a O. Ševečka Tovární města 
Baťova koncernu, vydané ve spolupráci s FLÚ. V červnu otiskl Konzervatívny denník Postoj 
recenzi věnovanou publikaci S. Máraie Chtěl jsem mlčet. Na stránkách slovenského časopisu 
Svedectvo byla v srpnu zveřejněna recenze věnovaná publikaci A. Goguna Stalinova 
komanda. Slovenské Lekárske noviny přinesly v letním dvojčísle recenze publikací Šílenství 
a civilizace A. Sculla a Proti tyranům J. Jesenského. V mezinárodním časopise pro slovanskou 
filologii Slavia vyšla na přelomu léta a podzimu recenze profesora Petrohradské státní 
univerzity (Санкт-Петербургский государственный университет) Valerije Michajloviče 
Mokienka věnovaná publikaci M. Čechové Život s češtinou. Slovenský deník SME přinesl 
v září recenzi publikace T. Řepy Banderovci. Knihu zároveň redakce deníku zvolila Knihou 
týdne. V německém odborném časopisu Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der 
böhmischen Länder vyšla recenze publikace O. Beránka, P. Cermanové a J. Hrubého (eds.) 
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi vydané ve spolupráci s OÚ a FLÚ. Bulletin 
Slovenskej botanickej spoločnosti otiskl obsáhlou recenzi věnovanou publikaci Macrophytes 
of the River Danube Basin, kterou připravil kolektiv editorů z Rakouska, Slovinska a České 
republiky (G. A. Janauer, A. Gaberščik, J. Květ, M. Germ a N. Exler). V časopisu Bohemia. 
Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder byly v prosinci publikovány tři 
obsáhlé recenze věnované publikacím Z. Nebřenského Marx, Engels, Beatles, vydané ve 
spolupráci s MÚA, P. Roubala Československé spartakiády, vydané ve spolupráci s ÚSD, 
a Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi editorů O. Beránka, P. Cermanové a J. Hrubého. 

Časopis Živa  

Během roku 2019 vyšlo šest řádných čísel časopisu Živa. Všechna byla vydána s rozšířeným 
obsahem (křídových stran vyšlo 348 oproti požadovaným 312 včetně obálky, kulérová příloha 
byla výrazně rozšířena v každém čísle, vyšlo 176 stran oproti 96). V Živě popularizovala své 
výsledky řada vědců z pracovišť AV ČR, vysokých škol a dalších vědecko-výzkumných 
institucí. Kromě obvyklého tematického obsahu byly zařazeny seriály na aktuální témata – 
Století české biologie, Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka, Domácí 
savci a jejich původ ad., v rubrice K výuce, zpřístupňující moderní poznatky učitelům biologie 
na středních školách, se téma roku 2019 věnovalo výrazným a méně známým vědcům – 
osobnostem naší přírodovědy. Pokračovala spolupráce formou Jazykového koutku s ÚJČ, 
kromě výročních článků a recenzí byla publikována řada textů upozorňujících na dění v AV 
ČR. Pokračovala rovněž rubrika Zajímavé úlohy z Biologické olympiády, dále se rozvíjela 
spolupráce s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. 

Za obsahově opět mimořádné lze považovat 100stránkové monotematické číslo 5, které 
přineslo nejmodernější poznatky a pohled na biodiverzitu – biologickou rozmanitost – od 
úrovně genetické až po ekosystémovou od našich předních vědců.  

Byly zorganizovány dvě nové výstavy (Leo Bureš: Fenomén Velká kotlina, květen 2019, 
Literární kavárna knihkupectví Academia Praha, červen 2019, Literární kavárna knihkupectví 
Academia Brno, červenec–září 2019, BÚ, Návštěvnické centrum Průhonického zámku, Radka 
Bošková: Ryby ve vědecké ilustraci, prosinec 2019, Literární kavárna knihkupectví Academia 
Praha), pokračovala také výstava Miloslav Studnička: Krkonoše – Eldorádo botaniků, únor 
2019, BÚ, Návštěvnické centrum Průhonického zámku, březen 2019, Literární kavárna 
knihkupectví Academia Brno). 
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Redakce časopisu Živa se účastnila akcí pořádaných AV ČR – Týden vědy a techniky AV ČR, 
Týden mozku, dále Biologické olympiády, Zoologických dnů, konference České botanické 
společnosti, Letního soustředění středoškolských studentů Arachne, Helmintologických dnů, 
Ekologické olympiády pořádané ČSOP. Dlouhodobě je Živa prezentována v Botanické 
zahradě Liberec a spolupracuje s Bulletinem ČSEBR, s NP Podyjí, PřF UK (katedra botaniky, 
zoologie, parazitologie, didaktiky biologie, filozofie a dějin přírodních věd), přírodovědci.cz, 
Věda je krásná, MŽP, PřF JU, Gymnázium Botičská, ČSO. 

Dále se rozšiřovaly i webové stránky Živy, Živa se rovněž prezentuje na Facebooku a webu 
AV ČR. 

Ve vile Lanna se uskutečnilo slavnostní vyhlášení a udělení Cen časopisu Živa za účasti 
čelných představitelů AV ČR, Ministerstva životního prostředí, univerzit a dalších institucí. 

 

Popularizační časopisy  

V roce 2019 vyšla čtyři čísla časopisu A / Věda a výzkum. Hlavním tématem březnového čísla 
byla voda (1/2019), červnové číslo pojednávalo o mikrobiomu (2/2019), zářijové číslo, jehož 
součástí byla i příloha věnovaná 30. výročí sametové revoluce, se zaměřilo na létání (3/2019) 
a prosincové na čas (4/2019). Periodikum vychází v nákladu 2700–3100 kusů.  

Vyšla dvě čísla popularizačního časopisu AΩ / Věda pro každého, který vychází v nákladu 
8 až 10 tisíc kusů a je určen žákům, studentům a veřejnosti. Hlavním tématem květnového 
čísla byla věda ve filmu a v seriálech, říjnové číslo se věnovalo změně klimatu a jejím 
překvapivým pozitivům. Časopis získal v roce 2019 prestižní ocenění Grand Prix za obsah 
v 17. ročníku soutěže Zlatý středník. Oba časopisy uspěly ve stejné soutěži také v kategorii 
G2C – obsadily stříbrnou a bronzovou příčku.    

V roce 2019 dále vyšlo 10 nových čísel interního elektronického newsletteru AB / Akademický 
bulletin, který je určen pro potřeby zaměstnanců z pracovišť AV ČR. 

 
Popularizační časopisy 
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Stavební, provozní a inženýrská činnost  
Veřejné zakázky DSMS 

V roce 2019 bylo připraveno a zahájeno více než sto zadávacích řízení týkajících se VZ na 
stavební práce, dodávky a služby. Většina zadávacích řízení byla řádně dokončena výběrem 
zhotovitele. VZ se většinou v roce 2019 realizovaly, případně na nich bude práce pokračovat 
nebo bude dokončena v roce 2020, resp. 2021. K významným realizovaným zakázkám patří 
rekonstrukce budovy zámku v Třešti, dokončení zateplení bytových domů v areálu Mazanka 
a v Lysolajích a zadávací řízení na novou rámcovou dohodu týkající se rekonstrukce bytů a na 
rekonstrukci výměníkových stanic v bytových domech v areálu Mazanka. 

Stavební činnost 

SSČ zabezpečovalo v průběhu roku 2019 čtyřicet jednu akci v rámci investic a nákladné 
údržby a oprav. Zakázky zajišťované Stavebním odborem v roce 2019: 

Národní – Viola 

 plánovaná výměna starých stávajících stoupaček a rozvodů – 2. etapa  

 rekonstrukce stropu a podlahy divadla 

 změna stavby prostor pro dětskou skupinu – LVÍČEK 

 oprava oken a instalace rolet  

Národní 3 

 rekonstrukce vzduchotechniky v prostorách GSN 

 oprava barokních hodin 

 rekonstrukce podlah, kuchyňky a sociálních zařízení v STO 

Zámecký hotel Třešť 

 nový kotel v objektu „domu pionýrů“ 

 kácení stromů po zásahu kůrovcem – pořez dřeva 

 vyčištění rybníčku a dalšího vodního systému 

 příprava projektu geopark – Renesance proti proudu času 

 celková rekonstrukce zámku 

 
Rekonstrukce zámku v Třešti 
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Konferenční centrum – zámek Liblice  

 odvlhčení dependance 

 revitalizace francouzského parku 

 rekonstrukce koupelen, III. etapa 

 oprava kotelny 

 kácení stromů v oboře i v parku 

 oprava statických poruch, dveří a podlah 

 oprava říms u zámku z vysokozdvižné plošiny 

Vila Lanna 

 revitalizace parku – stromy a rostliny 

 rekonstrukce suterénu budovy B – 3. etapa – jednací sál 

 ochrana oken proti zatékání v domku správce 

Hotel Mazanka  

 změna stavby části uvolněných prostor pro hotelové účely 

 odkoupení elektrorozvodny pro potřeby HM 

Ubytovny U1 a U2 

 výměna vstupního portálu 

 doplnění požárních hlásičů včetně úprav elektroinstalace dle nové ČSN 

 zavlažovací systém na trávník pro školku 

Ústav Informatiky AV ČR 

 rekonstrukce a vybudování prostoru pro dětské skupiny Pluto a Ohm 

Řešené studie a projekty 

 Třešť – projektová dokumentace na výměnu střechy hospodářského stavení v zámeckém 
areálu 

 Vila Lanna – projektová dokumentace na opravu střechy garáže a navazujících 
konstrukcí včetně zaměření garáže, domu správce a digitalizace  

 Vila Lanna – výměna instalací, kanalizace, vodovodů + rekonstrukce koupelen 

 Vila Lanna – projektová dokumentace chlazení objektu. B + domek správce  

 Vila Lanna – restaurátorské záměry – terasa a sloupy u sally terreny, velký sál 
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Provozní činnost 

SSČ zajišťovalo v průběhu roku 2019 také pravidelné služby pro provoz objektu nejen na 
Národní 1009/3, ale i školicích a rekreačních středisek. Pokračovalo v postupné realizaci 
opatření pro lepší využití budovy pro veřejnost a AV ČR, zejména společných prostor 
a zasedacích místností, včetně zlepšování technického vybavení a sociálních zařízení. 

Dále SSČ: 
 
 zajistilo realizaci plánovaných oprav a údržby v objektu na adrese Národní 1009/3–5 

a 1011/7, celkem Provozní odbor v roce 2019 uskutečnil 39 akcí (včetně přípravy, výběru 
dodavatele, realizace akce); 

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

 v objektu Hybernská zajišťovalo technickou a ekonomickou správu na základě smlouvy 
o správě nemovitostí pro PSÚ a ÚJČ a kompletní správu areálu s PSÚ, ÚSD a OÚ; 

 provádělo komplexní správu vlastního objektu v areálu akademických pracovišť v Krči; 

 zkvalitňovalo exteriér i interiér v rekreačních zařízeních Sloup, Mísečky, aby zlepšilo 
komfort zaměstnanců KAV, SSČ i externích rekreantů při pobytu; 

 technicky a organizačně zajistilo zasedání Akademického sněmu AV ČR v Národním 
domě; 

 zajistilo ohlášení a likvidace pojistných událostí movitého i nemovitého majetku v SSČ; 

 zajistilo logistiku při dislokačních změnách zaměstnanců KAV a SSČ, přesunech 
materiálu a majetku; 

 zajistilo požadavky na autoprovoz ze strany SSČ, KAV i pracovišť AV ČR, včetně školení 
řidičů, plánu obnovy autoprovozu (nákupy formou VŘ); 

 zajistilo zpracování nové a aktualizaci stávající dokumentace požární ochrany a BOZP, 
koordinaci spolupráce s externí firmou při plnění dalších úkolů PO a BOZP dle platných 
norem; 

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

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

 zajistilo objednávání a distribuci kancelářských potřeb zaměstnancům SSČ; 

 zajistilo provoz telefonní ústředny a podatelny pro SSČ, KNAV a KAV; 

 zajistilo součinnost s provozovatelem spinometrických čidel v garážích při prezentaci 
jejich funkčnosti; 

 modernizovalo toalety pro veřejnost ve vstupu do objektu; 

 vylepšilo interiér hlavního vstupu do objektu. 
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Informační technologie 
Informační systémy 

V oblasti správy a rozvoje ekonomických informačních systémů a podpory uživatelů 
z pracovišť AV ČR se standardně činnost soustředila na čtyři hlavní systémy: iFIS (účetnictví, 
finance, majetek, registr smluv, evidence veřejných zakázek malého rozsahu, spisová služba 
atd.); Elanor Global Java Edition (personální evidence, mzdy, docházka, benefity); Verso 
(manažerský informační systém, služby řešitelům, žádanky, cestovní příkazy, aktuální osobní 
data, schvalování dokumentů, workflow atd.) a Mantis (elektronický systém pro hlášení chyb 
a požadavků uživatelů). Vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízením na dodávku nového 
komplexního ekonomického informačního systému na většině pracovišť AV ČR se jednotlivé 
komponenty stávajícího centrální EIS nijak zásadně nerozvíjely a neimplementovaly. 
K drobným změnám a úpravám v jednotlivých systémech přesto došlo. 

V systému VERSO došlo k nasazení některých modulů (Likvidační listy) na některá pracoviště 
AV ČR, na kterých se tyto funkcionality doposud nevyužívaly, a byly přeloženy vybrané 
manuály do anglického jazyka. Dále ve VERSO vznikl nástroj pro jednorázový import 
veškerých potřebných údajů o zaměstnancích pracovišť pro vytvoření přístupových údajů 
EduID, které vyžadují pro své fungování jednotnou identifikaci uživatelů, pro niž se využívá 
adresářová služba LDAP fungující jako celoakademická adresářová služba k ověřování identit. 
Součástí systému VERSO je centrální mzdový systém EGJE. Některá pracoviště AV ČR si již 
v rámci výběrového řízení na nový EIS vybrala jiný mzdový systém. Aby mohla i nadále 
využívat principu EduID, je nutné příslušné podklady doplnit do LDAPu jinou cestou.  

V systému iFIS probíhala spolupráce na rozsáhlé revizi a aktualizaci majetkových karet 
pracovišť AV ČR. Na některých pracovištích byla zahájena implementace nového modulu e-
inventarizace a e-podatelny a nástroje pro vytěžování podkladů z naskenovaných faktur do 
účetního systému. Pro pracoviště, která se nově stala součástí konsolidačního celku a musí 
nově plnit vykazovací povinnost, byla vykonána implementace funkcionalit nutných pro 
sestavení výkazu Pomocný konsolidační přehled.  

V rámci systému Elanor Global byl nově implementován systém EGJE v Ústavu informatiky 
na základě veřejné zakázky na nový EIS; nahradil tak původní, končící systém Insyco. 

V průběhu roku se konala dílčí individuální školení především nových pracovníků na základě 
požadavků jednotlivých pracovišť AV ČR. Vedle těchto školení se uskutečnilo i hromadné 
školení na systémy iFIS a VERSO zaměřené především na propojení těchto systémů a na 
možnosti jejich využití. Dále proběhla hromadná školení týkající se novinek ve všech třech 
komponentech EIS. 

Servis a podpora 

Služby v oblasti servisu a podpory byly poskytovány pro zaměstnance SSČ, KAV a další 
zákazníky z řad AV ČR především v lokalitách na Národní, v Hybernské, Ládví/Mazance, dále 
v Liblicích, Třešti, ve vile Lanna a lokalitách, jež slouží pro knihkupectví Academia. Náležela 
mezi ně zejména správa koncových stanic uživatelů, tiskáren, notebooků a serverů, veškerého 
softwarového vybavení a služeb provozovaných na serverech (e-mailové služby, informační 
systémy, virtualizace serverů, datové uživatelské služby, síťová úložiště, bezpečné vzdálené 
připojení (VPN) apod. Zvláštní pozornost se soustředila na bezpečnost celé infrastruktury.  

Jednotlivé služby se v roce 2019 týkaly: 

 zabezpečení technické podpory pro všechny lokality a uživatele SSČ a KAV; 

 zabezpečení IT služeb pro uživatele (doména, pošta, síťové disky apod.); 

 zabezpečení cloudových služeb pro uživatele (Exchange Online, SharePoint, Office365); 
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 správa IT technologií v detašovaných pracovištích SSČ (Wiehlův dům, Mazanka, ÚTIA, 
Lanna, KC Liblice, ZH Třešť, Marna, Sedlec aj.); 

 správa IT technologií a technická podpora uživatelů PSÚ, pobočka Praha; 

 zajištění e-mailových služeb a správa identity pro BTÚ; 

 servis výpočetní techniky v budově Národní a v dalších lokalitách SSČ; 

 servis tiskáren ve spravovaných lokalitách vč. provozu tiskového serveru; 

 technické zajištění provozu docházkového systému ANeT ve všech lokalitách; 

 technická podpora inventarizace prostřednictvím čárových kódů; 

 zajištění provozu webového portálu SSČ umožňujícího vzdálený přístup k aplikacím; 

 zajištění provozu cca 240 virtuálních serverů; 

 zajištění provozu informačních systému SSČ a KAV (Fidelio, Gastro, IIKO, OK Base, 
Múzo atd.); 

 zajištění zálohování veškerých kritických serverů a aplikací napříč infrastrukturou SSČ; 

 technické zabezpečení zasedání Akademického sněmu AV ČR, Týdne vědy a techniky 
AV ČR a dalších akademických akcí; 

 správa centrální serverovny Mazanka – virtualizace; 

 správa a rozšiřování virtualizace ve všech ostatních serverovnách (Národní, Liblice, 
Třešť); 

 zvyšování bezpečnosti sítě proti vnějším a vnitřním útokům včetně ochrany proti 
nežádoucí e-mailové komunikaci; 

 postupná modernizace hardwaru (disková pole, servery) a softwarového prostředí 
(virtualizace, Windows Server); 

 zvyšování dostupnosti aplikací. 

 

Nad rámec pravidelných služeb byly v roce 2019 realizovány i jednorázové cíle: 

 aktualizace AV Eset server + klientů na verzi 7; 

 spolupráce s DSMS na přípravě projektové dokumentace rekonstrukce ZH Třešť; 

 jednotný automatický podpis v Outlook pro SSČ s modifikací dle útvarů a oddělení; 

 KAV mzdový systém – migrace na nový Apache + Java; 

 nasazení OneDrive pro synchronizaci uživatelských, lokálně uložených dat; 

 aktualizace VMware; 

 upgrade serverů Veeam (zálohování); 

 plán upgrade Microsoft služeb (Server, SQL server atd.); 

 vyčištění Exchange DB a jejich odstranění; 

 pilotní otestování šifrování dat na lokálních stanicích. 
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Správa sítí  

Hlavní náplní při správě sítí byla v roce 2019 pokračující modernizace páteřních uzlů sítě AV 
ČR tak, aby vyhovovaly standardům moderního protokolu IPv6 při přenosové rychlosti 10 
Gbps a více. Současně byla poskytována nezbytná administrativní, servisní a konzultační 
činnost v síti AV ČR a správa sítě EDUROAM.  

V roce 2019 byly jako nejdůležitější řešeny tyto úkoly: 

 modernizace páteřního uzlu KAV, rozšíření CWDM technologie; 

 modernizace MW spoje: Národní – Jircháře (SOÚ); 

 modernizace páteřního uzlu NHÚ, redundantní optické připojení lokality; 

 první etapa modernizace LAN – KNAV; 

 zvýšení síťové bezpečnosti v lokalitě BÚ Průhonice – implementace protokolu 802.1x; 

 modernizace bezdrátové sítě v objektu U1 (ubytovna) – areál Krč; 

 modernizace síťového prostředí a zvýšení síťové bezpečnosti v lokální síti FGÚ, areál 
Krč; 

 připojení koncové lokality Linhartská, Praha 1 do akademické sítě; 

 úprava zapojení páteřního síťového uzlu HUSOVA – JILSKÁ; 

 vybudování síťové infrastruktury v areálu na Slovance pro účely VoIP, předání do 
rutinního provozu. 

 

Kromě hlavní náplně se uskutečnily tyto významné akce: 

 pokračoval projekt Připojení AV ČR ke struktuře EduID; 

 byla aktualizována servisní smlouva na koncové prvky sítě AV ČR; 

 byla aktualizována servisní smlouva na MW spoje SSČ; 

 konzultační činnost a technická podpora při rozšiřování systému Eduroam v AV ČR; 

 konzultační a technická podpora lokální sítě KNAV; 

 konzultační činnost při rozšíření a změně IPv6 adresního rozsahu AV ČR; 

 odborný seminář pro správce sítí pracovišť AV ČR; 

 pokračovala lektorská činnost v kurzech Základy vědecké práce; 

 pokračovala odborná činnost ve sdružení PASNET; 

 pokračovala odborná činnost ve Fondu Rozvoje sdružení CESNET; 

 pilotní připojení Výpočetního střediska FZÚ k akademické síti rychlostí 40 Gbps; 

 průběžné doplňování informací do geoportálu SSČ. 

 

Serverová infrastruktura 

Mezi hlavní úkoly v roce 2019 patřila technická správa datového centra Mazanka spojená 
s nezbytnou administrativní a servisní činností a technická podpora uživatelů Ekonomického 
informačního systému, včetně správy jeho serverů. V centrální serverovně Mazanka byly bez 
odstávky vyměněny všechny klimatizační jednotky z důvodu konce jejich životnosti a nárokům 
na nepřetržitý provoz. 
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V roce 2019 se jako nejdůležitější řešily tyto činnosti: 

 pořízení dalšího UCS blade serveru a zapojení do VMware Clusteru; 

 výměna klimatizačních jednotek v serverovně Mazanka; 

 testování a zprovoznění Graylog serveru pro ukládání a pokročilou analýzu logů; 

 spolupráce s pracovišti AV ČR a sběr požadavků na serverovou infrastrukturu; 

 vytvoření interního nástroje pro evidenci certifikátů, supportů, kontrol a revizí serverových 
zařízení; 

 příprava podkladů pro VZ, obnova HW současného EIS 2020. 

 

Webové služby  

SSČ v rámci webových služeb plnilo dlouhodobou koncepci a průběžně rozšiřovalo své služby 
mezi další pracoviště AV ČR. Novým i stávajícím zákazníkům poskytovalo širokou škálu 
služeb, která zahrnuje komplexní realizace webových projektů (webové prezentace a portály 
pracovišť AV ČR, webové prezentace a portály projektové a vědecké, celoakademické 
i ústavní intranety a interní webové prezentace a portály, nejrůznější webové databázové 
aplikace, elektronické obchody – např. s publikacemi, webové systémy na různých 
platformách, nejrůznější newslettery, registrační systémy a mnoho dalších), jejich technickou 
správu, komplexní či dílčí aktualizace stávajících projektů a v neposlední řadě i zaškolování 
a podporu uživatelů, redaktorů, editorů a správců těchto projektů pro zadavatele těchto 
projektů. V rámci těchto služeb poskytovalo registrace a správu domén pro webové projekty, 
správu centrální domény avcr.cz a jejích poddomén.  

Pro realizaci, chod a potřeby veškerých webových akademických projektů provozuje SSČ 
centrální akademický publikační a redakční systém – OpenCMS, systém pro správu webových 
projektů, a to včetně poskytování komplexní podpory a servisu. V roce 2019 již podporovalo 
jen novější verze OpenCMS, OpenCMS9 a OpenCMS7. 

V roce 2019 se jako nejdůležitější řešily tyto projekty a úkoly: 

 příprava na rozsáhlé systémové zásahy na všech provozovaných CMS systémech, 
povýšení HW, povýšení verzí všech systémů, vylepšení politiky provozu serverů 
i systémů a koncepce jejich správy;  

 webové stránky AV ČR – restrukturalizace, asimilace dílčích podwebů, vývoj nových 
funkcí pro co největší komfort a přehlednost pro návštěvníky webu; 

 Týden vědy a techniky AV ČR, Týden mozku, Jarní exkurze do světa vědy, Veletrh vědy 
– webová díla a/nebo registrační aplikace – vývoj na míru, povýšení všech aplikací 
a programování nových funkcí; 

 webové stránky PSÚ – programovací práce, vývoj na míru; 

 webové stránky ÚJF – poslední fáze prací na webu, dokončení a spuštění, správa 
databázové aplikace; 

 webové stránky MÚA – vývojové a programovací práce na portálu TGM, nový web 
a aplikace – Pinacotheca; 

 webové stránky časopisu Živa – přípravy na tvorbu nového webu v roce 2020; 

 webové stránky Věda kolem nás – webová prezentace s aktuálními publikacemi 
a informacemi edice Věda kolem nás – nakladatelství Academia; 

 registrační portál pro EURAXESS – aplikace pro registrace a jejich správu v rámci tohoto 
projektu v anglické a české verzi; 
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 webové stránky projektu Otevřená věda – aplikace, registrační a další systémy, několik 
databázových online projektů pro usnadnění práce všech zainteresovaných v těchto 
projektech včetně registrujících se studentů a pedagogů – programovací práce – 
povýšení aplikace a nové funkce; 

 webové stránky Veletrh vědy – programování nových funkcí; 

 webové stránky Výstava Klamárium – provoz a podpora webu; 

 webové stránky Kabinetu studia jazyů a související online databázová aplikace pro 
registraci studentů, hlídání semestrů a plateb – povýšení aplikace, programovací práce, 
povýšení a rekonstrukce webu; 

 webové stránky Týden mozku – webová propagace, naprogramování aplikace; 

 webové stránky v rámci Strategie AV21 – Vesmír pro lidstvo – ASÚ, 10 Years of the 
Czech Republic in ESA – ASÚ; 

 webové stránky výzkumného centra speciální optiky TOPTEC a databázová aplikace pro 
související konferenci ÚFP; 

 webové stránky ARÚB – nová databázová webová aplikace pro sofistikovanou správu 
a archivaci Přehledu výzkumů; 

 webové stránky BTÚ – aplikace Kontakty; 

 webové stránky EÚ – rekonstrukce webu, tvorba e-shopu; 

 webové stránky OÚ – tvorba e-shopu; 

 webové stránky FLÚ – tvorba e-shopu; 

 webové stránky ÚIACH – rekonstrukce webu; 

 webové stránky ÚJČ – webová prezentace, aplikace; 

 webové stránky OÚ – webová prezentace, e-shop; 

 webové stránky ÚFP – webová prezentace a databázová aplikace; 

 webové stránky ÚŽFG – webová prezentace a databázová aplikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 
 

Medializace, popularizace a vzdělávací činnost  
SSČ zajišťuje a realizuje stěžejní aktivity AV ČR v oblasti popularizace a medializace výsledků 
výzkumů, které se realizují na jejích pracovištích, a šíření poznatků a vědomostí mezi studenty, 
žáky, jejich pedagogy i laickou veřejnost. Uskutečňují se v duchu poslání a zákonné funkce 
AV ČR: prostřednictvím svých pracovišť zabezpečovat výzkum v rozsáhlém spektru 
přírodních, technických, sociálních a humanitních věd, přispívat k rozvoji poznání na 
mezinárodní úrovni, šířit a uplatňovat výsledky své činnosti. Touto cestou zvyšovat úroveň 
vzdělanosti, kultury a konkurenceschopnosti České republiky a napomáhat při řešení 
aktuálních potřeb společnosti. SSČ je pověřeno centrální koordinací medializace 
a popularizace AV ČR. 

Na systematické popularizaci činnosti, výsledků a osobností i na šíření dobrého jména AV ČR 
mezi laickou i odbornou veřejností se podílejí její jednotlivá vědecko-výzkumná pracoviště 
a také SSČ jakožto pracoviště především infrastrukturní.  

SSČ nejen zajišťovalo aktivity, jimiž ve sledovaném roce 2019 pokrývalo aktuální vědecké 
dění, ale také připomnělo události s celospolečenským dosahem, což vyústilo v reprezentativní 
počet mediálních výstupů. Aktuality z dění v AV ČR a na jejích pracovištích byly 
popularizovány nejen prostřednictvím webového portálu www.avcr.cz, a to především v sekci 
„Pro veřejnost“, ale informovaly o nich též samostatné webové stránky jednotlivých projektů 
včetně www.tydenvedy.cz, www.veletrhvedy.cz.  

Významnou podporu v popularizaci vědy poskytují sociální sítě – Facebook, Twitter 
i Instagram, kde se neustále zvyšuje aktivita, dosah i počty výstupů. Nejsledovanější sociální 
sítí byl v roce 2019 Facebook s 28 tisíci fanoušky, následuje Instagram (8900) a Twitter (3600). 

SSČ organizačně zabezpečilo další z již tradičních slavnostních novoročních představení 
v historické budově Národního divadla v Praze, tentokrát Verdiho opery Aida. Akce opět 
nabídla příležitost k neformálnímu setkání významných osobností politického, veřejného, 
vědeckého a kulturního života i zástupců partnerských organizací a sponzorů.  

Společná neformální setkání, a především poděkování vrcholných představitelů AV ČR 
zaměstnancům všech akademických pracovišť za jejich celoroční práci byla cílem již čtvrtého 
Slavnostního večera klasické hudby ve Smetanově síni Obecního domu, který zorganizovaly 
6. 6. 2019 AV ČR a SSČ ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK. 

 
Jedna z nejvýznamnějších návštěv na AV ČR - Andrew Feustel – astronaut NASA 
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Popularizační akce pro laickou i odbornou veřejnost 

V roce 2019 přichystala AV ČR prostřednictvím SSČ širokou škálu akcí, a to zejména pro 
laickou veřejnost.  

Ve dnech 4. – 15. 4. 2019 uspořádalo SSČ přednáškové turné Andrewa Feustela, amerického 
geofyzika a jednoho z předních astronautů NASA. Velitel šestapadesáté expedice na 
Mezinárodní vesmírnou stanici, který za svou kariéru provedl tři vstupy do vesmírného 
prostoru, představil svůj příběh pomocí přednášek a besed ve čtyřech městech České 
republiky (Praha, Brno, Ostrava a Olomouc), kde se uskutečnila také setkání se zástupci měst 
či místních univerzit. Součástí návštěvy A. Feustela a jeho manželky Indiry Feustelové bylo 
předání reprodukce kresby Petra Ginze Měsíční krajina řediteli Památníku Terezín. Kopii 
kresby, kterou nakreslil židovský chlapec v koncentračním táboře Terezín, vzal A. Feustel 
s sebou na Mezinárodní kosmickou stanici v roce 2018. 

Ve spolupráci s Mezinárodní astronomickou unií a Astronomickým ústavem AV ČR 
zrealizovalo SSČ kampaň Pojmenuj exoplanetu. Návrh jména planety a její hvězdy, které se 
nacházejí mimo naši sluneční soustavu, poslalo více než 1700 zájemců, do finálního hlasování 
se pak zapojilo přibližně 4500 lidí. Výsledný název vyhlásila v prosinci 2019 Mezinárodní 
astronomická unie a na tiskové konferenci v budově AV ČR na Národní třídě jej představili 
zástupci několika pracovišť AV ČR: planeta se jmenuje Makropulos, hvězda, kterou planeta 
obíhá, dostala název Absolutno. Součástí kampaně byla výtvarná a literární soutěž pro žáky 
a studenty základních a středních škol.  

Další ročník vědeckého festivalu Týden mozku, na jehož organizaci se podílelo SSČ, přivítal 
zájemce o nejnovější objevy a trendy ve výzkumu mozku a neurovědách ve dnech 
11. – 17. 3. 2019. Jeho základním pilířem byly tradičně přednášky předních českých 
odborníků, na něž navázal doprovodný interaktivní program.  

Rekordních více než 30 000 návštěvníků, dosud největší výstavní plocha – 8000 m2 – a přes 
100 vystavovatelů, mezi nimi většina z 54 pracovišť AV ČR, univerzity z celé republiky 
a desítky firem zabývajících se inovacemi. Takový byl pátý ročník Veletrhu vědy, který se konal 
od 6. do 8. 6. 2019 v pražských Letňanech.  

 
Veletrh vědy 2019 

Zahrnoval interaktivní expozice, pokusy, přednášky, workshopy, panelové diskuse i science 
show. Uskutečnilo se též slavnostní setkání zaměstnanců a vystavovatelů s předsedkyní AV 
ČR. SSČ jako organizátor nabídlo ostatním pracovištím pomoc s návrhem expozic, 
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uspořádáním i vybavením stánků. Veletrh vědy představuje největší populárně-naučnou akci 
svého druhu v ČR s cílem nejen popularizovat vědu, ale také podpořit nábor nových studentů, 
uplatnění absolventů a rozvoj pedagogů.  

Už pošesté se konala fotografická soutěž pro zaměstnance pracovišť AV ČR nazvaná Věda 
fotogenická. Přišlo do ní rekordních 350 fotografií od 98 zaměstnanců z 33 pracovišť AV ČR. 
Výstupy ročníku 2019 byly prezentovány ve formě putovní výstavy a kalendáře AV ČR. 
Vernisáž se konala za přítomnosti předsedkyně AV ČR, Evy Zažímalové, v Americkém centru 
na Malé Straně. Informace o soutěži jsou dostupné na webových stránkách projektu 
www.vedafotogenicka.cz.  

V pátek 27. 9. 2019 se v České republice uskutečnila Noc vědců. Prestižní celoevropská akce 
se konala již po čtrnácté; téma tohoto ročníku znělo Šetrně k planetě. Připojila se i AV ČR a ve 
svém sídle na Národní 3 v Praze připravila bohatý vzdělávací a popularizační program, 
například o včelách a včelařství, netopýrech a jejich záchraně, ale také o boji s mikroplasty, 
revolučních biotechnologiích, světelném znečištění nebo vlivech umělého osvětlení na živé 
organismy, stejně jako filmové projekce související s ekologií, soutěže pro děti atd.  

Motto největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR v roce 2019 znělo: Věda, 
svoboda, odpovědnost. Spojovalo v sobě odkaz na dvě nosná témata daného ročníku, a sice 
globální hrozby a 30. výročí sametové revoluce. V rámci prvního tématu se program zaměřil 
například na problematiku sucha, znečištění vody, zdrojů a výroby energie, klimatickou změnu, 
potraviny budoucnosti, extrémní počasí atd. Sametové revoluci patřily především víkendové 
přednášky v budově AV ČR na Národní, výstavy a unikátní videomapping, který byl dne 
16. 11. 2019 promítán na budovu AV ČR a vysloužil si velkou pozornost médií i velmi pozitivní 
reakce diváků.  

 
Videomapping v rámci Týdne vědy a techniky 

Vědecký festival Týden vědy a techniky AV ČR se konal ve dnech 11. – 17. 11. 2019 a na 172 
festivalových míst přilákal na 47 tisíc návštěvníků. Na bohatém programu spolupracovala 
téměř všechna pracoviště AV ČR, 13 vědeckých partnerů (univerzit) a 41 spolupracujících 
organizací. V nabídce bylo 619 akcí, z toho 77 na Národní v Praze, 381 akcí na pracovištích 
AV ČR a 161 mimo pracoviště. Zahrnovaly dny otevřených dveří, přednášky, exkurze, 
workshopy, besedy, science show a další akce určené zdarma pro širokou veřejnost, 
především pak pro středoškolské studenty. Do Týdne vědy a techniky AV ČR byly zařazeny 
také výstavy, kromě jiných Vědci dělají revoluci a Listopad 1989: Cestou k demokracii. 
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Vzdělávací akce 

Mimořádnou šanci pro talentované studenty středních škol z celé České republiky – zapojit se 
do studentských vědeckých stáží na špičkových pracovištích AV ČR – opět nabídl projekt 
Otevřená věda. V roce 2019 se uskutečnilo 97 stáží na 34 pracovištích AV ČR. 169 stážistů 
vedených 88 lektory z řad vědecko-výzkumných pracovníků se po dobu jednoho roku zapojilo 
do výzkumu, aby získali nové poznatky i možnost zahájit svou budoucí kariéru na poli vědy. 
Témata stáží pokryla všechny vědní oblasti: vědy o živé přírodě a chemické, vědy o neživé 
přírodě i humanitní a společenské vědy.  

V srpnu 2019 se tři desítky pedagogů z celé republiky zúčastnily Letního vědeckého kempu 
zaměřeného na podporu praktické výuky matematiky, fyziky, biologie a chemie na školách. 
Tento projekt nabízí pedagogům možnost inovovat a zatraktivnit laboratorní cvičení a praktické 
využití probírané látky na jejich domovských školách. Lektory workshopů byli vědci 
z akademických pracovišť, didaktici z vysokých škol i sami učitelé. Dalším vzdělávacím kurzem 
pro pedagogy byla v říjnu 2019 třídenní Škola českého jazyka a literatury, na níž přednášeli 
vědečtí pracovníci z ÚJČ a ÚČL.   

SSČ kontinuálně pomáhá ředitelům jednotlivých pracovišť AV ČR orientovat se ve složitém 
legislativním a ekonomickém prostředí prostřednictvím projektu Management vědy. Je každým 
rokem koncipován ve formě pěti dvoudenních setkání v Liblicích a obsahuje nejen témata 
související s osobním rozvojem manažera, ale i legislativní problematiku, besedy 
s inspirativními osobnostmi nebo praktické workshopy.  

Ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus krátkých animovaných videí AV ČR NEZkreslená 
věda se rozrostl o další sérii s pořadovým číslem pět. Vychází z výzkumných programů 
Strategie AV21. Jednotlivé díly se věnují například vodě, chytrým materiálům, civilizačním 
chorobám, internetu nebo elektronové mikroskopii. Stranou však nezůstávají ani humanitní 
a společenskovědní obory. Všechny díly se publikují na YouTube kanálu Otevřené vědy, kde 
již přesáhly čtyři miliony zhlédnutí. V roce 2019 byla Nezkreslená věda nejúspěšnějším 
videoformátem propagujícím AV ČR. Tvůrci distribuují do škol a vzdělávacích institucí DVD 
jednotlivých sérií a videa umístili i na výukové portály. NEZkreslenou vědu vytváří SSČ 
a pravidelně se s ní účastní filmových festivalů, prezentuje ji i na vědeckých a vzdělávacích 
akcích u nás i v zahraničí. 

Za jednu ze svých priorit považuje SSČ popularizací vědních oborů a výsledků bádání v nich, 
proto věnuje velkou pozornost i vzdělávání popularizátorů vědy. Na úspěšné kurzy 
Komunikace vědy z předchozích let proto navázal vzdělávací cyklus pro popularizátory vědy 
z řad pracovníků AV ČR s cílem zdokonalit jejich práci s prostředky komunikace v dnešním 
mediálním světě. Od ledna do prosince 2019 se konalo celkem 8 jednodenních školení a jeden 
dvoudenní výjezdní workshop.  

Současně se rozvíjí vzdělávací program pro klíčové pracovníky technicko-hospodářských 
správ s cílem systematicky je vzdělávat a připravovat na budoucí manažerskou pozici v rámci 
AV ČR, a to kombinací přednášek na měkká, manažerská a legislativně ekonomická témata. 
8. ročník vzdělávacího programu se uskutečnil od září 2018 do června 2019 a obsáhl celkem 
39 školení pro 85 účastníků programu.  
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Výstavy 

V roce 2019 se ve výstavním prostoru Galerie Věda a umění AV ČR konaly 4 výstavy. Božská 
moudrost – boží příroda: Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století ukázala 
vzácné a bohatě ilustrované tisky a rukopisy, jež jsou ukázkami dobových intelektuálních 
proudů i knižní a vizuální kultury, stejně jako takřka neznámá díla současníků 
J. A. Komenského, pobělohorských exulantů z českých zemí. Výstava vycházela z bádání 
FLÚ. 

Výstava Listopad 89: Cestou k demokracii přiblížila historické rámce a pamětnické perspektivy 
sametové revoluce roku 1989. Pokrývala události od studentských demonstrací 17. listopadu 
přes studentskou a divadelní stávku a vznik Občanského fóra až po zvolení Václava Havla 
prezidentem na konci prosince 1989.  

Výstava Nature – Future: Rostliny budoucnosti představila současné objevy v genetice 
zemědělských plodin, k nimž v rámci programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost 
významně přispívají vědci z ÚEB.  

Výstava Václav IV. předložila zejména širšímu publiku odlišný pohled na dobu Václava IV. Pro 
výstavu, realizovanou v odborné spolupráci s ÚDU, byl též natočen dokument o kostele sv. 
Jakuba Většího v Libiši s dochovanými nástěnnými malbami v interiéru.  

 
Výstava IMAGO/IMAGINES věnována Václavu IV. 

Úspěch výstav Čeští vědci a jejich vynálezy a České vědkyně a jejich přínosy nejen české 
vědě, které vznikly pod hlavičkou projektu Otevřená věda, podnítil vytvoření online aplikace – 
hry Česká věda. Jedná se o soubor tří aplikací: Vynálezy, Vynálezci a Vědkyně. V loňském 
roce se karikatury českých vědců a vědkyň objevily prostřednictvím aplikace Pohlednice 
Online na pohlednicích a obrázcích známek České pošty. Zájem o obě výstavy a o hru 
projevilo Ministerstvo zahraničních věcí a anglické verze s možností překladů do dalších 
jazykových mutací oficiálně zařadilo do svého nabídkového portálu, který využívají 
zastupitelské úřady a Česká centra po celém světě. Tištěná podoba výstav putuje od roku 
2017 po USA. 
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Křty, besedy, prodejní akce a souvislosti s vydáváním nových knih 

Publikace vydané v nakladatelství Academia jsou často a pozitivně recenzovány 
v periodickém tisku, (21. století, Český časopis historický, Dějiny a současnost, Deník N, 
Epocha, Lidové noviny, Právo, Reflex, Téma, Tvar, Vesmír), na internetových portálech 
věnujících se literárnímu dění i zpravodajství (iLiteratura.cz, Klubknihomolu.cz, Kultura21.cz, 
Novinky.cz, Vaseliteratura.cz). Autoři jsou častými hosty publicistických i popularizačních 
pořadů v Českém rozhlase, v České televizi a dalších mediích. V roce 2019 byly publikace 
prezentovány v médiích téměř 700krát, což je nárůst oproti roku 2018 o více než 30 %. 

Propagaci publikací napomáhala osvědčená spolupráce s popularizačními projekty Science 
Café a Café Nobel. Nakladatelství zajistilo prodejní a informační stánek na zasedáních 
Akademického sněmu AV ČR a při dalších akcích pracovišť AV ČR. Svými publikacemi 
podpořilo Studentskou literárněvědnou konferenci pořádanou ÚČL a evropskou historickou 
soutěž pro studenty středních škol EUSTORY. Zprostředkovat své publikace novým zájemcům 
se snaží nakladatelství i pomocí zákaznických karet Klubu Academia, které byly mj. poskytnuty 
čtyřem stovkám členů České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, z. s., nebo 
stovce přispěvatelů do publikace Sto studentských revolucí.  

SSČ zorganizovalo nebo se organizačně podílelo na téměř 60 literárních akcích věnovaných 
publikacím (křty, prezentace, autogramiády), které se konaly v literárních kavárnách sítě 
Knihkupectví Academia v Praze, Brně a Ostravě, na různých pracovištích AV ČR a v dalších 
institucích. V prostorách literárních kaváren uspořádalo nakladatelství ve spolupráci 
s jednotlivými pracovišti AV ČR také řadu výstav a přednášek pro nejširší veřejnost. Na 
literárních akcích byli častými hosty čelní představitelé vědeckého, kulturního a politického 
života (např. uvedení publikace M. Šimka a kol. Živá půda se zúčastnila předsedkyně AV ČR 
E. Zažímalová, kmotrem publikací P. Pitharta Osmašedesátý a Prsty do ran I byl M. Myšička, 
umělecký šéf Dejvického divadla, kmotrem publikace J. Kreutera Z Brandejsa do Bruselu byl 
výkonný ředitel Aspen Institute Central Europe J. Schneider).  

Prezentace pracovišť AV ČR v knihkupectvích Academia 

V roce 2019 pokračovala dlouhodobá propagační akce Měsíc s pracovištěm, během které 
pracoviště AV ČR zdarma využívala výlohy knihkupectví Academia ve Vodičkově ulici. Opět 
tak prezentovala výsledky své práce a svoji činnost veřejnosti. Současně měla možnost využít 
slevových akcí na celý sortiment knihkupectví a uspořádat v kavárně propagační nebo 
společenskou akci. Během roku 2019 tuto nabídku využilo osm pracovišť AV ČR.  

Možnost představit široké veřejnosti svoji činnost měla pracoviště AV ČR i v Brně v rámci 
MICAV. V roce 2019 se zde prezentovalo dalších šest pracovišť nejen ve výloze, ale zároveň 
i přednáškou v Literární kavárně knihkupectví. 

 
Křest publikací P. Pitharta (zleva: P. Baran, M. Myšička, J. Vít, P. Pithart, B. Myšičková) 
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Konferenční, hotelová a ubytovací zařízení 
V prostorách konferenčních a hotelových zařízení SSČ se v roce 2019 scházeli zástupci 
různých vědních oborů, diplomaté, politici, významné osobnosti z oblasti průmyslu, 
bankovnictví, kultury, sportu i podnikání. V roce 2019 bylo poskytnuto ubytování téměř 2500 
akademickým hostům. Velkou část tvořili zahraniční účastníci vědeckých konferencí. SSČ se 
podílelo na zajištění celkem 368 akademických akcí s téměř 11 tisíci hostů AV ČR, kteří využili 
jak konferenční a stravovací služby, tak ubytování. Významnou součástí byly i výstavy 
a propagační aktivity AV ČR při různých společenských akcích. 

Ve spolupráci s místní samosprávou jednotlivá zařízení pravidelně organizují akce pro 
veřejnost (Dny otevřených dveří v rámci Dnů evropského dědictví, Den dětí, Den medu, 
Adventní koncerty, Den země, Vítání jara apod.), které rozvíjejí vzájemnou spolupráci 
a provázanost s regionem, a šíří tak pozitivní vnímání SSČ i AV ČR u veřejnosti.  

SSČ nadále rozšiřovalo projekt klientských slevových karet, které jsou u zaměstnanců 
pracovišť AV ČR vyhledávaným bonusem. Do konce roku 2019 jich bylo pro všechna 
pracoviště vydáno 5585 kusů. Klienti s nimi mohou čerpat slevy na ubytování a služby 
poskytované jednotlivými zařízeními. V souvislosti s růstem ekonomiky byl o cestování 
i v České republice čím dál větší zájem. Zařízení byla využívána pro konferenční servis, 
semináře, školení, cateringové služby, dlouhodobé a krátkodobé ubytování vědeckých 
pracovníků, prázdninové a víkendové pobyty, jako výstavní prostory a také pro návštěvy 
jednotlivců při soukromých akcích.  

 
 

Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 
www.zamek-liblice.cz 

KCL již řadu let významně reprezentuje AV ČR na mezinárodní úrovni při poskytování 
konferenčních, ubytovacích a stravovacích služeb. V jeho prostředí se setkává historická 
noblesa s moderními trendy v hotelnictví.  

Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice bylo již tradičně partnerem při organizování 
významných vědeckých setkání s mezinárodní účastí, setkání ředitelů pracovišť s předsedkyní 
AV ČR, jednání Dozorčí rady SSČ, pravidelných setkání ředitelů pracovišť v rámci projektu 
Management vědy, konference ÚFCH JH, mezinárodní letní školy ÚPT. Kromě akademických 
akcí KCL hostilo také několik významných diplomatických a politických setkání.  

Nadále pokračovaly aktivity v rámci sdružení obcí Kokořínska. Ve spolupráci s obcí Liblice 
a Byšice byla uspořádána řada kulturních a společensky významných akcí. V zámecké 
zahradě se uskutečnila vernisáž akademické sochařky Veroniky Oleríny pod názvem 
„Květinová posezení“. Představení prototypu formule zkonstruované studenty České 
zemědělské univerzity se konalo během podzimní akce pořádané Českou společností pro 
údržbu. 
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V roce 2019 došlo v areálu KCL k následujícím opravám a úpravám: 

 rekonstrukce dalších 3 koupelen v hotelových pokojích hlavní zámecké budovy; 

 modernizace vytápění – 1. etapa – výměna velkého kotle; 

 revitalizace francouzského parku; 

 kácení škůdcem napadených stromů; 

 restaurování malby a fresek v hlavní zámecké restauraci; 

 odvlhčení stěn západní dependance; 

 výměna nouzového osvětlení hlavní části zámku. 

Zámecký hotel Třešť (ZHT) 
www.zamek-trest.cz 

Hodnocený rok 2019 byl prvním uceleným rokem započaté rozsáhlé generální rekonstrukce 
tohoto historického objektu. Hlavní náplní tedy bylo především odborné poradenství ohledně 
hotelových technologií a konzultace se stavebními firmami s cílem vytvořit plně funkční 
účelové ubytovací a stravovací zařízení se zaměřením na konferenční klientelu. Objekt bude 
po rekonstrukci, trvající zhruba dva roky, určen především pro širokou akademickou obec.  

Vila Lanna (VL) 
www.vila-lanna.cz 

Vila Lanna v roce 2019 poskytovala služby zejména AV ČR a jejím pracovištím, vysokým 
školám, státním orgánům a společnostem spjatým s AV ČR. Vedle ubytování poskytovala též 
kompletní konferenční, gastronomické a cateringové služby. Tak jako každý rok sloužila 
setkávání domácích a zahraničních vědců, hostila řadu národních i mezinárodních konferencí, 
předávala se zde nejrůznější akademická ocenění a prémie. V květnu se zde uskutečnilo 
slavnostní zakončení 6. ročníku Česko-tchajwanských technologických dnů. Z dalších akcí je 
potřeba zmínit např. mezinárodní konference Multicom – Autumn meeting, Barrande – Vltava 
2019, Scientific Advisory Commitee meeting, Danube Academies Conference. V září se konal 
již 5. ročník tradičního Lannobraní – akce pro zaměstnance AV ČR a SSČ – prezentace nových 
menu a možností vily Lanna v gastronomii. 

V prosinci byla slavnostně otevřena nová konferenční místnost Konírna, která bude prioritně 
určena pro pracoviště AV ČR. Do této doby mohli návštěvníci vily Lanna využívat pouze jeden 
konferenční sál. Konírna disponuje nejmodernějším konferenčním a audiovizuálním 
vybavením a zázemím. Díky tomu mohou v reprezentačních prostorách pracoviště AV ČR 
nově využívat prostory pro jednání až 80 osob. Velká flexibilita prostor umožňuje pořádání 
různých přednášek, workshopů či neformálních setkání.  

 
Nový konferenční prostor - Konírna 
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Penzion Marna (PM) 
www.penzion-marna.cz  

Tradiční penzion v blízkosti vily Lanna pro střednědobé a dlouhodobé ubytování akademických 
hostů vhodným způsobem rozšiřoval ubytovací kapacitu Lannovy vily, zvláště při velkých 
mezinárodních konferencích a dlouhodobějším ubytování zahraničních vědců.  

Hotel Mazanka (HM) 
www.hotel-mazanka.cz 

Hotel Mazanka v roce 2019 také poskytoval hlavně dlouhodobé ubytování, převážně 
zaměstnancům z pracovišť AV ČR. V průběhu roku se opět navýšil počet pobytů zahraničních 
hostů s rodinami a vyvolal tak řadu nových provozních otázek do budoucna. V květnu 2019 se 
opět uskutečnilo setkání zástupců pracovišť AV ČR s vedením hotelu, řešily se aktuální 
problémy spojené s pobyty, legislativou, v neposlední řadě i s provozem a chodem hotelu. Ten 
mj. prošel každoročním auditem hygienického systému HACCP pro bezpečný provoz 
ubytovacích zařízení. 

Dětská skupina Mazánek využívala prostory v Hotelu Mazanka do konce srpna 2019, následně 
byla přestěhována do zrekonstruovaných, vhodnějších prostor mimo hotel. Uvolněné dva 
apartmány byly po opravě zařazeny do provozu, čímž se kapacita hotelu zvýšila o 6 lůžek.  

Zasedací místnost v 1.NP využívali jednak hoteloví hosté k podávání snídaní, ale také ke 
školením, seminářům a prezentacím, jichž se účastnili pracovníci z AV ČR i veřejnost. 
Parkovací plochu u hotelu částečně využívali rezidenti z Prahy 8. 

Gastronomické služby Národní (GSN) 
www.gs.narodni3.cz 

Služby byly převážně určeny pro zaměstnance AV ČR pracující v hlavní budově na Národní 
třídě, ale využívali je také zaměstnanci zde sídlících firem, jejich hosté, návštěvníci budovy, 
knihovny AV ČR i účastníci konferencí, seminářů probíhajících v konferenčních sálech. 
Stravovací služby byly poskytovány nejen v bistru, ale i při jednotlivých konferenčních, 
vzdělávacích a dalších akcích v jednacích sálech budovy. Bistro také nabízelo polední menu. 
V roce 2019 se v souvislosti s rostoucím zájmem právě o polední stravování rozšířila kapacita 
i prostory o další místnost pro cca 30 hostů. Úspěšnou propagační akcí byla vánoční setkání 
zaměstnanců AV ČR. Bistro se také stalo vyhledávaným místem pro setkávání zaměstnanců 
s příchozími pracovními návštěvami. K dispozici měli připojení k Wi-Fi, o příjemnou výzdobu 
se postaraly práce dětí z dětské skupiny Lvíček, která sídlí v budově. 
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HODNOCENÍ JINÉ ČINNOSTI 
Knihkupectví Academia a e-shop 
Nakladatelství zajišťovalo prodej vlastních publikací, publikací dalších renomovaných 
nakladatelů a doplňkového sortimentu prostřednictvím vlastních prodejen v Praze, Brně 
a Kulturně-literárním centru v Ostravě. V Praze provozovalo největší knihkupectví na 
Václavském náměstí, další knihkupectví na Národní třídě a v ulici Na Florenci. V Brně je 
knihkupectví Academia situováno na náměstí Svobody a v Ostravě Kulturně-literární centrum 
v Zámecké ulici v centru města. V brněnské pobočce funguje také Moravské informační 
centrum Akademie věd. MICAV úzce spolupracuje se sekretariátem Sdružení moravských 
pracovišť při pořádání přednášek pro veřejnost v kavárně knihkupectví, čímž se zapojuje do 
popularizace vědy. V roce 2019 bylo rozšířeno Informační centrum AV ČR v Ostravě, kde 
návštěvníci naleznou nejen informace o moravských pracovištích AV ČR, ale i o celé AV ČR. 

V roce 2019 zaznamenala kamenná knihkupectví celkovou tržbu o jedno procento vyšší než 
v roce předchozím. Tržby v knihkupectvích Academia za publikace vydané DAN představovaly 
13% podíl na celkových tržbách. Tržby za vlastní výrobky se oproti roku 2018 zvýšily o 22 %. 

Během roku 2019 obsloužily prodejny více než 170 000 platících zákazníků a spolupracovaly 
s téměř 1000 dodavateli, mezi které patří i většina pracovišť AV ČR, jež buďto publikace 
vydávají, nebo prostřednictvím DAN provádějí akvizice svých knihoven.           

V roce 2019 vzrostly prostřednictvím e-shopu tržby o 8,5 % oproti roku 2018. Celková tržba e-
shopu představuje 7% podíl z celkových ročních tržeb knihkupectví. Podíl knih vydaných 
nakladatelstvím v e-shopu reprezentuje 45 %. 

Knihkupectví pravidelně zajišťovala prodej na akcích pořádaných SSČ i jednotlivými pracovišti 
AV ČR. Během roku 2019 se účastnila akcí pořádaných k podpoře vědy a vzdělávání, a to jak 
středoškolských studentů, tak i pedagogických pracovníků. K vybraným tématům poskytla 
formou prodeje odpovídající publikace k doplnění přednášených témat. 

Mezi nejvýznamnější akce s přítomností produkce nakladatelství Academia patřily: Týden 
mozku; Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy; Veletrh vědy; Noc vědců a Týden 
vědy a techniky AV ČR. 

 

 
Publikace DAN na Veletrhu vědy 



47 
 
 

Bytové hospodářství 
SSČ vlastní a spravuje celkem 333 bytových jednotek, a to v Praze 1 – Linhartská 4, v Praze 
4 – Mirotická 771 a Zbudovská 764 (SSČ je členem příslušného SVJ), v Praze 6 – Patočkova 
1419/39, Rozvojová 246/4, 247/6 a 252/3 (jedná se o startovací byty), Říčanova 
737/41, v Praze 8 – areál Mazanka (celkem 217 bytových jednotek v 7 objektech), 
U Libeňského pivovaru 1333/3, Větrušická 1808/1, v Praze 9 – Boletická 87 a v Praze 10 je 
členem SVJ Strančická (2 bytové jednotky). V prosinci 2019 se tento počet snížil o 5 bytových 
jednotek na počet 328 z důvodu prodeje objektu v Praze 1, Linhartská 4 Sociologickému 
ústavu AV ČR. Dále SSČ vlastní a disponuje třemi ubytovacími jednotkami v ubytovně U1 
a jednou ubytovací jednotkou v ubytovně U2 v Praze 4-Krči, které jsou určeny zaměstnancům 
pracovišť AV ČR. 

Hlavním úkolem bylo zajišťování kvalitního bydlení pro zaměstnance jednotlivých pracovišť 
AV ČR a příprava podkladů pro jednání Bytové komise AV ČR, která ve svém pracovním 
pořádku projednávala přidělování startovacích, standardních bytů či ubytovacích jednotek 
žadatelům z řad jednotlivých pracovišť AV ČR. Dále bylo schvalováno prodlužování stávajících 
nájemních smluv. 

V roce 2019 bylo nabídnuto k pronájmu celkem 9 startovacích bytů (4 garsoniéry, 3 byty 2+kk 
a 2 byty 2+1), 17 bytů standardních (4 garsoniéry, 1 byt 1+0, 3 byty 1+1, 8 bytů 3+1 a 1 
ubytovací jednotka) a 2 byty určené pro krátkodobý pronájem (1 byt 2+1 a 1 byt 3+1). Bytová 
komise AV ČR projednala celkem 132 žádostí o přidělení startovacích bytů, 292 žádostí 
o přidělení standardních bytů a 3 žádosti o byty ve zvláštním režimu. Všechny startovací 
i standardní byty byly přiděleny. Dále bytová komise AV ČR projednala 150 žádostí 
o prodloužení stávajících nájmů standardních bytů, startovacích bytů a vybraných ubytovacích 
jednotek a 5 dohod o skončení nájmu. Se všemi žadateli, jejichž žádostem bylo vyhověno, 
byly uzavřeny nájemní smlouvy a dodatky o prodloužení nájmu bytů či doby ubytování. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2019 bylo řešeno celkem 424 žádostí o přidělení 
standardních bytů a startovacích bytů. Tento počet dokládá stále vysokou poptávku po volných 
bytech zaměstnanci jednotlivých pracovišť AV ČR.  

Byty ve vlastnictví SSČ vykazují obsazenost na úrovni zhruba 97 %. Krátkodobě jsou byty 
neobsazené pouze v případě změny nájemce, a to po dobu nutnou pro rekonstrukci bytu nebo 
jeho přípravy k nastěhování, včetně doby nutné k odsouhlasení nového nájemce a nájemní 
smlouvy orgány AV ČR a SSČ. 

Pozitivní vývoj v obsazenosti bytů dokládá i vývoj čistých výnosů z nájemného. Na této 
skutečnosti se podílí jednak zvýšení obsazenosti bytového fondu a jednak navýšení 
nájemného v letech 2015, 2016, 2018 a 2019 u některých z bytových objektů. 

Proto, aby měli zaměstnanci jednotlivých pracovišť AV ČR, a nejen oni, k dispozici kvalitní 
bydlení na standardní úrovni, zajišťuje SSČ veškerou správu a údržbu celého bytového fondu. 
Vedle pravidelných dodávek služeb (energie, dodávky vody a TUV, odvoz odpadu, úklidové 
práce, servis výtahů, pravidelné opravy a revize) a vyúčtování těchto služeb nájemcům byly 
v roce 2019 realizovány následující stavební akce a údržba bytového fondu:  

 šest celkových a šest částečných rekonstrukcí bytových jednotek; 

 jedna rekonstrukce bytového jádra a kuchyně; 

 zateplení objektu Batličkova 253/1 a 254/3, Praha 8 (dokončení); 

 zateplení objektů Rozvojová 246/4 a 247/6, Praha 6; 

 byla započata inženýrská a projektová činnost pro zakázku rekonstrukce výměníkových 
stanic v bytových domech Batličkova, U Slovanky a Davídkova. 
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Výše uvedená údržba SSČ plně hradí z vlastních zdrojů. Zateplení objektů Batličkova 
a Rozvojová hradil za podpory dotace Zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí 
ČR s garancí ve výši cca 1,5 mil. Kč. 

 
Zateplení objektu Rozvojová 

Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 
www.zamek-liblice.cz 

Liblický barokní zámek hojně využívala mimo AV ČR i komerční a individuální klientela. 
Podařilo se obhájit první místo v soutěži Czech Hotel Awards 2019 – v kategorii 4* hotel 
a kongres hotel. Wellness centrum KCL získalo certifikaci Českého systému kvality služeb Q.  

Nastavení a dodržení stanoveného obchodního plánu přineslo KCL na konci roku 2019 
očekávaný kladný hospodářský výsledek. Meziroční obsazenost vzrostla o 8 %. 

Rozšířila se spolupráce s místní samosprávou a ve spolupráci s lokálními subjekty zámecký 
park uspořádal několik významných kulturních akcí, které svým zaměřením přesáhly hranice 
regionu. Jednalo se o například o 3. ročník Dne medu pořádaný ve spojitosti s Dny evropského 
dědictví, Pachtův košt nebo populární Dětský den, kdy na zámek zamířilo více než 2500 hostů. 

Mezi další významné segmenty letní sezony patří i svatební klientela, v roce 2019 výrazně 
narostl počet poptávaných termínů svatebních obřadů i hostin; díky tomuto segmentu dokáže 
KCL naplnit období, kdy se nekonají kongresy. 

Také v roce 2019 se KCL zaměřovalo na moderní gastronomii, pro niž využívalo lokálních 
zdrojů surovin či biopotravin. Pstruzi z Byšických sádek, Hostinská zvěřina nebo Lobečské 
pivo z parostrojního pivovaru jsou toho příkladem. 

Vila Lanna (VL) 
www.vila-lanna.cz 

Vilu Lanna využívali během roku 2019 významní partneři AV ČR i veřejnost. Byla oblíbeným 
místem pro pořádání firemních akcí, soukromých oslav a svatebních obřadů. Mezi 
nejvýznamnější akce patřila setkání Fullbrightovy komise, Svazu průmyslu a dopravy, 
Societates Honorabilis Vespertina Pragensis, German Aerospace Center a Algoryitmic 
Investment Management. Popularita narůstá i mezi filmovými společnostmi, natáčelo se zde 
několik seriálů a filmů pro domácí i zahraniční produkční společnosti. O krásném prostředí 
Lannovy vily svědčí i fakt, že ji v roce 2019 využilo 30 párů ke svatebním obřadům, což je 
prozatím historicky nejvyšší počet svateb v jednom roce. 
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STRATEGIE AV21 
SSČ v roce 2019 zorganizovalo dvě slavnostní přednášky z cyklu AV ČR – špičkový výzkum 
ve veřejném zájmu, které se pravidelně konají v Praze na Žofíně. V roce 2019 se uskutečnily 
dvě. První (celkově sedmá v pořadí) s názvem Úprava pitné vody – současný výzkum a realita 
přednesl 25. 3. 2019 významný environmentální chemik a ředitel Ústavu pro hydrodynamiku 
AV ČR Martin Pivokonský. Dne 21. 10. 2019 se uskutečnila osmá slavnostní přednáška pod 
titulem Listopad 1989: mezi symbolem a historií. Přednáška respektovaného historika, 
zakladatele orální historie a ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Miroslava Vaňka se 
věnovala interpretaci revolučního dění a důležitému mezníku naší moderní historie, který vedl 
k zásadní a hluboké celospolečenské změně. Obou slavnostních přednášek v paláci Žofín se 
zúčastnili významní představitelé vědeckého, politického a veřejného života. 

SSČ v rámci Strategie AV21 realizovalo dva dokumentární filmy, které by se měly objevit i na 
obrazovkách České televize: 

Maršov je film, který vznikl v cyklu Tiché hrozby na základě terénního průzkumu ve spolupráci 
s ÚSP a vědci dalších pracovišť. Prezentuje širší veřejnosti problematiku půdních nestabilit, 
která není všeobecně dostatečně známa, ale její důsledky a možné škody mohou být zásadní. 
V Maršově (kde výzkum probíhal) nakonec v důsledku sesuvů půdy zvolili krajní řešení – 
přesídlení ohrožených obyvatel obce. Mapování následků těchto událostí po zhruba padesáti 
letech na společnost, komunitu, přírodu je předmětem výzkumu, kterému se v rámci Strategie 
AV21 věnují odborníci z geologie, botaniky, krajinné ekologie, sociologie i práva. Jejich práci 
včetně spolupráce a rozhovorů s místními obyvateli a pamětníky přímo v Maršově přibližuje 
dokumentární film Maršov.  

Ecce Homo – tento snímek je dalším výstupem výzkumného projektu v rámci Strategie AV21. 
Nedávno se podařilo nečekaně a víceméně náhodou objevit díky pozornosti a všímavosti 
historika umění Štěpána Váchy obraz významného rudolfinského malíře Hanse von Aachena 
pracujícího na dvoře Rudolfa II. Dosud byl označován jako obraz neznámého umělce z 18. 
století. Dokumentární film zpřístupňuje objev obrazu i záchranný restaurátorský proces, uvádí 
diváka do okolností a doby vzniku díla i jeho historie. Zároveň odhaluje další skrytá tajemství 
tohoto artefaktu a představuje práci současných vědců i jejich výzkum. Film je určen pro 
širokou veřejnost jako kulturně-vzdělávací materiál. Dokument vznikal ve spolupráci s ÚDÚ. 

Další přidružená aktivita SSČ v souvislosti se Strategií AV21 obsahovala mimo jiné prezentaci 
Strategie AV21 při popularizačních akcích Veletrh vědy a Týden vědy a techniky AV ČR nebo 
v projektu NEzkreslená věda V. SSČ také podpořilo výrobu audiovizuálního magazínu Česká 
věda a vytvořilo fotobanku AV ČR pro novináře, pracoviště AV ČR, Wikipedii a veřejnost. 

V roce 2019 SSČ vydalo publikaci o vědeckých úspěších Strategie AV21 s názvem Od jaderné 
fúze po lidská práva, která se populárně-naučnou formou zaměřila na vědecké výsledky 
a úspěchy z devíti výzkumných programů Strategie AV21. Ke slavnostním přednáškám AV 
ČR na Žofíně byly vydány informační brožury a během roku 2019 byly vydány čtyři nové 
brožury v rámci edice Strategie AV21 a dotisk 14 dalších brožur z předchozích let.  
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KONTROLNÍ AKCE 
Interní kontrolní akce 
V roce 2019 se dle plánu realizovalo celkem šest interních kontrolních akcí ročního plánu. 
Výsledky z ukončených kontrolních akcí jsou prezentovány v písemné podobě v závěrečných 
zprávách. Uvedené zprávy obsahují rovněž návrhy doporučení k nápravě zjištěného stavu. 
Níže je popsána základní charakteristika všech realizovaných kontrolních šetření v roce 2019. 

Smluvní agenda 
Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek 
Účel kontrolní akce: 

Prověření, jakým způsobem organizace zajišťuje smluvní agendu, vede její evidenci a zároveň 
jak je aplikován zákon o registru smluv (č. 340/2015 Sb.) v praxi. Součástí kontrolní akce bylo 
zhodnocení souladu s obecnými předpisy a interními normami organizace.          

Výkon spisové služby v SSČ 
Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek 
Účel kontrolní akce: 

Prověření, jakým způsobem organizace zajišťuje vedení spisové služby. Důraz byl kladen na 
evidenci a nakládání s dokumenty (včetně identifikace jejich existence) a dále na realizaci 
skartačních řízení.         

Zpracování osobních údajů 
Kontrolovaný organizační útvar: Personální úsek + vybrané organizační útvary 
Účel kontrolní akce: 

Prověření, jakým způsobem organizace zajišťuje zpracování osobních údajů, včetně jejich 
zabezpečení proti zneužití a neoprávněnému nakládání. Rovněž byl prověřován soulad 
s platnou legislativou v této oblasti a interními předpisy organizace.         

Dodržování zákoníku práce 
Kontrolovaný organizační útvar: Personální úsek + vybrané organizační útvary 
Účel kontrolní akce: 

Prověření dodržování vybraných ustanovení zákoníku práce a vnitřních norem organizace 
v této oblasti. Zejména ověření způsobu vykazování pracovních cest zaměstnanců, evidence 
pracovní doby a dodržování přestávek mezi směnami. Nedílnou součástí kontrolní akce bylo 
ověření aktuálního stavu vnitřních předpisů v kontrolované oblasti.   

Způsob užívání služebních vozidel 
Kontrolovaný organizační útvar: Divize správy majetku a služeb + vybrané organizační útvary 
Účel kontrolní akce: 

Prověření, jakým způsobem byla provozována motorová vozidla svěřená do užívání 
zaměstnancům SSČ. Důraz při kontrolním šetření byl kladen na ověření hospodárnosti 
a účelnosti (pracovní a soukromé účely) provozování těchto motorových vozidel. Dále byla 
prověřována existence, aktuálnost a dodržování vnitřních předpisů organizace v této oblasti.         

Veřejné zakázky 
Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek 
Účel kontrolní akce: 

Ověřit, zda zadávané veřejné zakázky jsou v SSČ realizovány v souladu s obecně závaznými 
a interními předpisy a zda byly dodržovány zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. Dále se kontrolní šetření zaměřilo na nastavení metodických 
postupů pro zadávání veřejných zakázek realizovaných podle zákona č.134/2016 Sb.  
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Kontroly zřizovatele 
Kontrolní odbor AV ČR 

V souladu s plánem kontrol na pracovištích AV ČR v roce 2019 a na základě pověření 
předsedkyně AV ČR byla ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě vykonána 
kontrola v SSČ. Uskutečnila se v době od 21. 3. 2019 do 28. 6. 2019 a zaměřila na dodržování 
pravidel hospodaření s dotačními prostředky, pracovněprávní oblast, dodržování pravidel 
veřejných zakázek a registru smluv. Výsledkem kontroly bylo konstatování, že nebyly shledány 
žádné zásadní nedostatky, vnitřní kontrolní systém je na pracovišti zaveden a lze jej hodnotit 
jako dostatečně funkční. 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR 

V období od 3. 9. do 15. 10. 2019 byla v organizaci vykonána kontrolní akce týkající se 
způsobu zajištění spisové a skartační služby na pracovišti. Kontrola byla realizována 
prostřednictvím zaměstnanců MÚA. Kontrolní skupina se zaměřila na správu dokumentů (práci 
podatelen a vedení spisové služby v elektronické podobě), způsob vytváření spisů, na užívání 
elektronických ověřovacích prostředků a ukládání písemností. Jak vyplynulo ze závěrů 
kontrolního protokolu, nebyla shledána žádná pochybení, která by ohrožovala řádné 
vykonávání spisové a skartační služby na pracovišti. Přesto však kontrolní protokol obsahoval 
drobná doporučení. Zajistit, aby užívaný systém elektronické spisové služby vyhovoval 
požadavkům vyplývající z platné legislativy a splňoval požadavky stanovené Národním 
standardem pro elektronické systémy spisové služby. Zajistit, aby okamžik vyřízení záznamu 
o dokumentu v systému spisové služby reálně odpovídal vyřízení dokumentu v příslušné 
agendě. Dále bylo doporučeno věnovat zvýšenou pozornost dokumentaci plynoucí z e-
mailové korespondence. 

Externí kontroly 
Hygienická stanice hl. města Prahy 
Dětské skupiny Ohm a Pluto 

Kontrola se zaměřila především na platná potvrzení od lékaře o řádném očkování přijatých 
dětí a dodržování hygienických požadavků na stravovací služby a na prostory a provoz dětské 
skupiny do 12 dětí a dále podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., požadavky vyhlášky č. 281/2014 
Sb., o hygienických požadavcích, na prostory a provoz DS do 12 dětí. Žádné nedostatky 
nebyly identifikovány. 

Magistrát hl. města Prahy (kontrola v období 10. 9. 2019 – 30. 9. 2019) 

Poskytovatel dotace na rekonstrukci a změnu prostor (MHMP) kontroloval vznik nových tříd 
původního předškolního zařízení Mazánek – nově DS Ohm a DS Pluto. Kontrolovala se 
procedurální, obsahová a finanční stránka projektu i průběh jednotlivých aktivit dle 
harmonogramu projektu. Kontrola se zaměřila na posouzení materiálů souvisejících 
s projektem v sídle SSČ a následně navštívila i samotné zařízení v Praze 8. Kontrolované 
období trvalo od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2019. Výsledek kontroly byl bez jakýchkoli zjištění 
a žádná opatření k nápravě nebyla uložena. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (termín kontroly 2. 7. 2019) 

Bylo kontrolováno dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše 
pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného i zasílání záznamů o pracovních úrazech. 
Kontrolované období se týkalo období 2016–2019. Výsledkem kontroly bylo zjištění, že 
v letech 2016–2017 bylo za několik zaměstnanců odváděno pojistné jiné pojišťovně, a tím 
vzniklo minimální penále z pozdních plateb u VZP. Dne 16. 7. 2019 SSČ podalo žádost na 
VZP o prominutí penále a 19. 8. 2019 bylo prominuto. 
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EKONOMICKÉ INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ HOSPODAŘENÍ SSČ 

A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PRACOVIŠTĚ 
SSČ plnilo v roce 2019 Koncepci SSČ na léta 2017–2019, která nahradila Program výzkumné 
a odborné infrastrukturní činnosti. Financování SSČ bylo v roce 2019 ovlivněno změnou 
v systému přidělování dotací z AV ČR, který se však již v průběhu tohoto roku stabilizoval. 
Kontinuita financování SSČ je zajištěna v souladu s metodikou financování veřejných 
výzkumných institucí zřízených AV ČR na základě výsledků hodnocení pracoviště v rámci AV 
ČR. 

V průběhu celého roku 2019 byl dočasně uzavřen provoz v Zámeckém hotelu v Třešti 
z důvodu probíhající rekonstrukce hlavní budovy zámku, která by měla být ukončena v roce 
2022.  

Ke dni schválení výroční zprávy za rok 2019 nejsou známy žádné skutečnosti ohrožující 
budoucí existenci organizace jako veřejné výzkumné instituce podporující infrastrukturu 
výzkumu a vývoje v AV ČR. SSČ bude i nadále rozvíjet činnosti uvedené ve změněné zřizovací 
listině v souladu se svou střednědobou koncepcí. 

 

   
 
 
 
 

Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31. 12. 2019 

Kategorie majetku   Pořizovací ceny v tis. Kč   

Stavby 1 338 740
Pozemky 320 533
Movité věci 223 453
Nehmotný majetek 95 722
Drobný hmotný majetek 20 050
Nedokončený hmotný majetek 14 563
Umělecká díla 8 821
Finanční majetek 5600
Nedokončený nehmotný majetek 317
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AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
SSČ se zavázalo k ochraně a tvorbě životního prostředí v budovách a na pozemcích ve svém 
vlastnictví a k vytváření takových pracovních podmínek, které zajistí zdraví a bezpečnost jeho 
zaměstnanců v pracovním procesu. SSČ přijalo odpovědnost za dopady své činnosti na životní 
prostředí. Vedení pracoviště společně se zaměstnanci deklaruje snahu plnit následující cíle: 

 Dodržovat všechny zákonné předpisy k ochraně životního prostředí, zachování 
přírodních zdrojů a k zajištění čistějšího a bezpečnějšího pracovního prostředí pro 
všechny zaměstnance. 

 Rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na dopady na životní 
prostředí. 

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

 Uplatňovat zvýšení účinnosti využití paliv pro vytápění objektu použitím účinnějších kotlů 
a využitím jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. 

 

Odpadové hospodářství: 
Nakládání s odpady je v SSČ založeno na principu třídění odpadů v místě vzniku a původci je 
shromažďují přímo do barevně odlišených kontejnerů. Recyklovatelné složky odpadu, např. 
sklo, papír, plast, kov, jsou dále předávány odborným firmám k následnému využití jako 
druhotné suroviny. Důsledné třídění odpadů umožňuje oddělit z odpadu ty složky, které by 
svými nebezpečnými vlastnostmi mohly ohrožovat kvalitu životního prostředí, a nakládat s nimi 
v režimu nebezpečného odpadu. V roce 2019 zaměstnanci v objektech SSČ sesbírali cca 140 
kg drobného domácího elektroodpadu (baterie a drobné elektrospotřebiče), jejž následně 
zdarma zlikvidovala odborná firma v rámci zpětného odběru elektrospotřebičů. 

Péče o krajinu a přírodu: 
Zeleň uvnitř areálů SSČ tvoří velkou část ploch. Největší část zaujímá v podobě travnatých 
ploch a parkového charakteru obora a zámecký park v Liblicích, zámecký park v Třešti, 
zahrada kolem vily Lanna, objektu Marna atd., dále pruhy půdy podél veřejných komunikací, 
okrasné záhony apod. V rámci rozvoje svých území se snaží SSČ zušlechťovat zeleň, a proto 
se v koordinaci s bezpečnostními požadavky na vhodných plochách vysazují okrasné rostliny 
a stromy. 

Odpadní vody: 
Kanalizační sítě v budovách SSČ jsou převážně zakončeny do veřejné stokové sítě; není-li 
veřejná stoková síť k dispozici, je kanalizace zakončena čistírnami odpadních vod. Splaškové 
vody se čistí v mechanicko-biologických čistírnách s denitrifikací a čerpají přes mikrosíťový 
bubnový filtr do recipientu. V roce 2019 byla zprovozněna nová čistírna odpadních vod pro 
objekty na adrese V Zámcích. 
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AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 
V roce 2019 byly v oblasti pracovněprávních vztahů, organizace a řízení zavedeny do praxe 
nové verze následujících interních předpisů: Organizační řád, Mzdový řád a Pracovní řád 
a několikrát byl v průběhu roku aktualizován Příkaz ředitele Struktura pracovních pozic. Nové 
interní předpisy odrážely zejména uskutečněné změny v organizační struktuře SSČ. Dále byly 
modifikovány interní předpisy související s docházkou zaměstnanců – Příkaz ředitele Pracovní 
doba a Příkaz ředitele Elektronická evidence pracovní doby a zabezpečení dat v docházkovém 
systému ANeT a v souvislosti s hodnocením taktéž Příkaz ředitele Systém hodnocení 
zaměstnanců. 

Nad rámec výše uvedeného byly jako každoročně nové podněty na změny od zaměstnanců 
i členů odborové organizace zapracovány do aktualizované verze Kolektivní smlouvy, která se 
vždy vytváří na základě jednání zaměstnavatele a odborové organizace. 

SSČ se soustavně zabývalo využitím moderních trendů a snahou o zlepšení pracovních 
podmínek pro optimální výkon zaměstnanců. Prakticky se využívala pružná pracovní doba 
(s kombinací základního a volitelného intervalu pracovní doby), možnost práce z domova, 
sdílení pracovních pozic, práce s různou výší sníženého pracovního úvazku a individuální 
úprava pracovních úvazků pro matky s dětmi. Zaměstnancům, matkám i otcům byla zároveň 
nabídnuta možnost umístit děti do vlastních dětských skupin v Praze a do předškolního 
zařízení v Brně.  

V roce 2019 se pokračovalo s metodami při výběru zaměstnanců, které se osvědčily 
v minulých letech (Assessment centra, psychologické testování atd.), a v jejich rozvíjení 
(Development centra). Pokračovalo se též v činnostech Adaptačního procesu, při kterém je 
velmi nápomocný interní systém Učící se organizace. 

Systém hodnocení zaměstnanců si zachoval stejnou podobu jako v předchozím roce. 
Hodnocení bylo zacíleno na různé druhy pozic – zjednodušilo se pro řadové provozní pozice 
(např. kuchaři, číšníci, údržbáři, řidiči apod.), u manažerských, klíčových a dalších pozic se 
složitější systém uplatnil i nadále. 

V roce 2019 se osvědčilo sjednocení financování a rozpočtu vzdělávání pro celé SSČ, a to 
tak, že existuje pouze jeden rozpočet (mimo projekty), který spravuje Personální úsek. 
V předchozích letech existovalo několik rozpočtů na vzdělávání, každá divize a úsek měly svůj 
rozpočet zejména na odborná školení a současně byl zaveden ještě rozpočet PÚ, který 
pokrýval průřezová vzdělávací témata. Centralizace rozpočtu vzdělávání má velký význam pro 
efektivnější vynakládání nákladů na veškeré rozvojové aktivity zaměstnanců.  

Vzdělávání bylo realizováno formou otevřených kurzů u externích vzdělávacích společností 
nebo formou skupinových kurzů na míru organizaci, případně individuálně (např. jazykové 
vzdělávání či koučink), a v neposlední řadě také interní formou, tj. v rámci Učící se organizace. 

V roce 2019 pokračovalo zdokonalování vzdělávacích potřeb zejména pro skupinu nižšího 
managementu a klíčových pracovníků, a to formou Development center, souboru 
individuálních a skupinových modelových situací, psychodiagnostických metod. Účastníci jsou 
pozorováni v konkrétních situacích, které simulují reálné problémy, řeší případové studie, 
vyplňují dotazníky sledující např. úroveň emocionální inteligence, styly vedení, motivační 
faktory. Tato metoda výrazně pomohla při identifikaci reálných vzdělávacích potřeb účastníků, 
především v oblasti měkkých a manažerských dovedností. 

V rámci Učící se organizace se realizovaly vzdělávací aktivity zejména u veřejných zakázek, 
spisové služby, registru smluv, nově zavedeného compliance managementu, legislativy 
týkající se GDPR a nově implementovaných MS Office 365. V minulém roce byli vybráni 
a proškoleni interní lektoři IT dovedností, zejména MS Word a Excel, kteří zorganizovali 
dvoudenní školení pro zaměstnance SSČ a KAV. Výhodou těchto interních vzdělávacích akcí 
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je lepší uplatnění získaných znalostí v praxi, možnost konkrétních diskusí k probíraným 
tématům a v neposlední řadě také výrazně nižší náklady. 

V rámci Učící se organizace se v roce 2019 konala též vstupní školení pro nové zaměstnance, 
během nichž se noví kolegové seznamovali se základními informacemi ze všech důležitých 
oblastí fungování instituce (historie, provázanost AV ČR a SSČ, legislativní rámec, ekonomika, 
firemní kultura). 

Jazykové vzdělávání probíhalo formou účasti ve skupinových kurzech v rámci spolupráce 
s ÚJČ, nebo individuální formou či v malých skupinkách pro vybrané pracovníky organizace 
přímo na pracovišti. V hotelových provozech KC Liblice a Hotel Mazanka se realizovala 
skupinová výuka cizího jazyka zaměstnanců rovněž na pracovišti. 

V SSČ se neustále rozšiřovalo použití metod personálního controllingu za účelem měření 
efektivnosti výkonu zaměstnanců ve vztahu k osobním i dalším nákladům. V roce 2019 byl 
strategický reporting personálních nákladů a změn v organizaci rozšířen na podrobný reporting 
pro jednotlivé divize i úseky tak, aby útvary SSČ s těmito údaji mohly lépe pracovat. 
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SPOLUPRÁCE SSČ AV ČR, V. V. I., A BBM, SPOL. S R. O. 
SSČ na základě předchozího písemného souhlasu Rady pracoviště, Dozorčí rady 
a Akademické rady AV ČR v červenci roku 2009 vstoupilo 28% podílem do společnosti BBM, 
spol. s r. o., IČ 40755592, se sídlem Kocínova 138/5, Písek (dále jen BBM), která se zabývá 
vývojem ekonomického softwaru pro akademickou sféru a zejména pro potřeby AV ČR. SSČ 
jako poskytovatel ekonomických informačních systémů pro pracoviště AV ČR rozvíjí s firmou 
BBM dlouhodobou spolupráci při technickém zabezpečení provozních agend prostřednictvím 
ekonomických informačních systémů. 

V roce 2019 hospodařila firma BBM se ziskem ve výši 111 741,- Kč před zdaněním. Lze 
předpokládat, že valná hromada rozhodne, že se zisk společníkům nerozdělí. Firma podruhé 
od roku 2009 vykázala zisk blížící se nule. Důvodem byly především nulové příjmy na rozvoj 
centrálního EIS podle požadavků AV ČR (do roku 2017 přibližně 1,5–2 mil. Kč/ročně), zvýšené 
náklady na účast ve veřejných zakázkách EIS AV ČR, zvýšené náklady na nové zaměstnance 
a na inflační navýšení tarifních mezd. 

Ve všech ostatních sledovaných údajích je hospodaření společnosti stabilní. Dochází 
k plánované generační obměně zaměstnanců společnosti i průběžné obměně potřebných 
technologií. Společnost BBM si udržela své postavení významného a uznávaného dodavatele 
ekonomických aplikací pro veřejné vysoké školy a průběžně rozšiřuje nabídku svých aplikací 
a služeb pro tento specifický sektor. 

Hlavní směry spolupráce na vývoji a implementacích nových technologií v roce 2019: 
 
 Setkání uživatelů iFIS se konalo v termínu 29.–31. 5. 2019 v Březnici. Hlavními tématy 

byly přírůstky v ekonomických modulech, spisové službě a datových rozhraních, výměna 
zkušeností z praxe a také koordinace dalšího rozvoje aplikací iFIS.  

 Za součinnosti firem BBM, Elanor a DERS byl uzavřen dodatek servisních smluv na 
zajištění provozu centrálního EIS AV ČR do 31. 12. 2021.  

 V součinnosti Oracle, BBM a SSČ bylo smluvně zajištěno bezplatné rozšířené 
licencování AV ČR stávajícími technologiemi Oracle instalovanými na infrastruktuře SSČ 
i pro všechna ostatní pracoviště AV ČR, která budou nadále využívat aplikací EIS podle 
samostatných smluv s dodavatelem. 

 SSČ ve spolupráci s BBM zajišťovalo služby outsourcingu EIS pro dvě pracoviště AV ČR 
na základě výsledků VZ dokončených v roce 2019 a připravuje tyto služby pro další 
pracoviště v roce 2020.  

 SSČ v koordinaci s BBM, ORACLE a dodavateli HW zajistilo v roce 2019 provoz celé 
technologické infrastruktury EIS bez výpadků a beze ztráty dat.  

 Pracovníci SSČ se spolupodíleli na testování verze 12.19 iFIS, která byla instalována na 
předprodukci v srpnu a pro všechny uživatele AV ČR uvolněna v září 2019. Při 
implementaci nové verze a měsíčních přírůstků nebyly v průběhu roku 2019 
zaznamenány významné chyby nebo problémy s novými a upravenými funkcionalitami 
iFIS.  

 SSČ se v roce 2019 zapojilo do společných rozvojových projektů veřejných vysokých 
škol. Přírůstky funkcionality CRP jsou k dispozici všem uživatelům EIS AV ČR bez 
navýšení ceny podpory a bez dalších licenčních poplatků. 
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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. 
BC  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  
BTÚ  Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.  
BÚ  Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
EÚ  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
FLÚ  Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
FGÚ  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
FZÚ  Fyzikální 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. 
MBÚ  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.  
MÚA  Masarykův ústav a Archiv 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.  
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.  
ÚBO  Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.  
ÚCHP  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.  
ÚČL  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
ÚDU  Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 
ÚEB  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.  
ÚFA  Ústav fyziky atmosféry 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.  
ÚFP  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.  
ÚH  Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.  
ÚI  Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 
ÚIACH  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.  
ÚJČ  Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 
ÚJF  Ústav jaderné fyziky 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.   
ÚPT  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.  
ÚSD  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.  
ÚSMH  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 
ÚSP  Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
ÚT  Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 
ÚTIA  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 
ÚŽFG  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 
 
AB  Akademický bulletin 
AR  Akademická rada AV ČR  
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AV ČR  Akademie věd České republiky 
CETTAV Centrum transferu technologií AV 
DAN  Divize Academia nakladatelství 
DKHZ  Divize konferenčních a hotelových zařízení  
DVV  Divize vnějších vztahů 
DR  Dozorčí rada SSČ 
DSMS  Divize správy majetku a služeb  
EÚ  Ekonomický úsek 
GSN  Gastronomické služby Národní 
HM  Hotel Mazanka 
KCL  Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice  
MICAV  Moravské informační centrum Akademie věd 
OBUZ  Odbor bytů a ubytovacích zařízení  
PM  Penzion Marna 
PO  Právní odbor 
PSÚ  Poradenský a správní úsek 
PÚ  Personální úsek 
SSČ  Středisko společných činností 
STO  Stavební odbor 
VL  Vila Lanna 
ZHT  Zámecký hotel Třešť 
 
APC  Akademické předškolní centrum 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CMS  Content Management Systém 
CRP  Centralizované rozvojové projekty 
ČSEBR Česká společnost experimentální biologie rostlin 
ČSKS  Český systém kvality služeb 
ČSN  Česká státní norma 
ČSO  Česká společnost ornitologická 
ČSOP  Český svaz ochránců přírody 
DS  Dětská skupina 
EGJE  Elanor Globar Java Edition 
EIS  Ekonomické a informační system 
ERC  Early carrier resercher 
ESA  European Space Agency 
EU  Evropská unie 
FF UK  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
GDPR  General Data Protection Regulation 
HACCP Hazard analysis and critical control points 
HR  Human Resourses 
HZS  Hasičský záchranný sbor 
HW  Hardware 
IT  Informační technologie 
LDAP  Lightweight Directory Access Protocol 
LV  List vlastnictví 
MHMP  Magistrát hlavního města Praha 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS  Microsoft 
MSO  Microsoft Office 
MŠ  Mateřská škola 
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MŠMT  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
MV  Ministerstvo vnitra 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NEN  Národní elektronický nástroj 
NP  Národní park 
OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
PO  Požární ochrana 
PřF UK Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova 
PřF JU  Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity 
SAV  Slovenská akademie věd 
SVJ  Společenství vlastníků jednotek 
TTO  Kancelář transferu technologií 
TUV  Teplá užitková voda 
ÚSKP  Ústřední seznam kulturních památek 
ÚSTR  Ústav pro studium totalitních režimů 
VaV  Výzkum a vývoj 
VŘ  Výběrové řízení 
VZ  Veřejná zakázka 
VZP  Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ZO OS PVV Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 
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Ediční činnost Nakladatelství Academia 2019 
Publikace označené * vyšly s finanční podporou AV ČR (EdR) 
Vydáno celkem 134 titulů bez VKN, Strategie AV21 a Kybernetiky 
Vydáno 11 titulů VKN a 31 dotisků 
Vydáno 4 titulů Strategie AV21 a 14 dotisků  
Vydáno 5 titulů Kybernetika 
 
Fyzika, klimatologie, astronomie, chemie 
Cílek Václav, Ač Alexander a kolektiv: Věk nerovnováhy. Klimatická změna, bezpečnost a 
cesty k národní resilienci. (ve spolupráci s GLÚ AV ČR) ISBN 978-80-200-2930-0 * 
Cílek Václav, Ač Alexander a kolektiv: Věk nerovnováhy. Klimatická změna, bezpečnost a 
cesty k národní resilienci. (ve spolupráci s GLÚ AV ČR) ISBN 978-80-200-2930-0, 1. dotisk. 
Janta Jiří, Niederle Jiří: Physics and Prague. (ve spolupráci s FZÚ AV ČR) ISBN 978-80-200-
1341-5, 3. vydání, 1 dotisk. 
Jaňour Zbyněk: Modelování mezní vrstvy atmosféry. (ve spolupráci s ÚT AV ČR) ISBN 978-
80-200-2854-9   
Loeckxová Renilde: Trojúhelník studené války. Jak vědci na Východě a Západě pokořili HIV. 
ISBN 978-80-200-3008-5 * 
McCracken Garry: Fúze. Energie vesmíru. ISBN 978-80-200-2986-7, 2. doplněné vydání. * 
Rendek Jan, Libenský František: Kostnice v českých zemích. ISBN 978-80-200-3006-1 * 
 
Informatika, matematika, technika, architektura 
Kalina Pavel: Hluboké město. Moderní metropole jako Druhý Řím. ISBN 978-80-200-2939-3* 
Pivokonský Martin: Úprava pitné vody – současný výzkum a realita. (Slavnostní přednášky 
AV ČR, ve spolupráci s ÚH AV ČR) ISBN 978-80-200-2985-0 
Ruskin John: Podstata gotiky. Kapitola z Kamenů benátských. ISBN 978-80-200-2981-2 
Strauch Oto: Distribution of Sequences. A theory. (ve spolupráci SAV SK) ISBN 978-80-200-
3010-8 
Živor Roman, Zelenka Jaromír: Hornické památky České republiky. ISBN 978-80-200-2858-
7* 
 
Biologie, medicína, ekologie, geologie 
Anděra Miloš, Gaisler Jiří: Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana. ISBN 
978-80-200-2994-2, Vydání 2., upravené vydání. * 
Čihák Matouš: Ověření produkce sekundárních metabolitů v průběhu geneze germinace 
Streptomycescoelicolor. (Studentské práce) ISBN 978-80-200-2919-5  
Harsa Jakub: Příspěvek k paleontologickému poznání křídových příbojových lokalit v okolí 
Kutné Hory. (Studentské práce) ISBN 978-80-200-2948-5 
Kaplan Zdeněk: Klíč ke květeně České republiky. (ve spolupráci s BÚ AV ČR) ISBN 978-80-
200-2660-6  
Kolibáč Jiří, Hudec Karel, Laštůvka Zdeněk, Peňáz Milan a kolektiv. Příroda České republiky. 
Průvodce faunou. ISBN 978-80-200-2993-5 * 
Kovář Pavel (ed.): Přenesená krajina, krajina změn. Český venkov v rumunském Banátu. 
ISBN 978-80-200-2967-6 * 
Kůrka Antonín, Řezáč Milan, Macek Rudolf, Dolanský Jan: Pavouci České republiky. (Vyšlo 
ve spolupráci s BC AV ČR.) ISBN 978-80-200-2384-1, 1. dotisk * 
Moravec František: Parasitic nematodes of freshwater fishes of Africa. (ve spolupráci s BC 
AV ČR) ISBN 978-80-200-2924-9 * 
Moravec Jiří: Obojživelníci a plazi České republiky. ISBN 978-80-200-2984-3 * 
Purkyně Evangelista Jan: Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce. ISBN 978-80-200-
3037-5, 2. upravené vydání 
Scull Andrew: Šílenství a civilizace. Kulturní historie duševních chorob od bible po Freuda a 
od blázince k moderní medicíně. ISBN 978-80-200-2942-3 * 
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Šimek Miloslav a kol: Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy. (ve 
spolupráci s BC, MBÚ, BÚ AV ČR) ISBN 978-80-200-2976-8. 2. svazky, (Monografie 
Strategie AV21) * 
Šimek Miloslav a kol: Skleníkové plyny z půdy a zemědělství. Vlastnosti, produkce, spotřeba, 
emise a možnosti jejich snížení (ve spolupráci s BC AV ČR) ISBN 978-80-200-3011-5 
(Monografie Strategie AV21) 
Škácha Pavel, Plášil Jakub, Horák Vladimír: Jáchymov. Mineralogická perla Krušnohoří. 
ISBN 978-80-200-2931-7 * 
Turis Peter, Košťál Jaroslav: Rostliny Karpat. ISBN 978-80-200-2937-9 * 
 
Ekonomie, politologie, státní správa, právo 
Anev Petr, Bílý Matěj: Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ 1921–1989. (ve 
spolupráci s ÚSTR) ISBN 978-80-200-2974-4 
Aron Raymond: Opium intelektuálů. ISBN 978-80-200-2941-6 
Deneen Patrick J.: Proč selhal liberalismus. ISBN 978-80-200-3050-4 
Djilas Milovan: Nová třída: kritika soudobého komunismu. ISBN 978-80-200-2957-7 
Dudáš Michal: Bohuslav Ečer. Český lovec nacistů. ISBN 978-80-200-3002-3 
Galaš Radek: Československé četnictvo 1918–1929. ISBN 978-80-200-3016-0 
Novotný Lukáš: Nepotřebný východ? Strany a stranické systémy nových spolkových zemí 
Německa. (ve spolupráci s UJEP) ISBN 978-80-200-2899-0  
Krawczyk Andrej: Kněz prezidentem. Slovensko Jozefa Tisa. ISBN 978-80-200-2963-8 
Řepa Tomáš: Banderovci: politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou 
propagandou, návaznost na hybridní konflikt v současnosti. ISBN 978-80-200-2998-0  
Wencel Tomáš, Wenclová Jana, Kriegsman Pavel: Ekonomika a účetnictví v. v. i. 
(ve spolupráci se SSČ AV ČR) ISBN 978-80-200-2905-8, 2. upravené vydání 
 
Filozofie, sociologie, religionistika, psychologie 
Agha Petr (ed.): Lidská práva v mezikulturních perspektivách. (ve spolupráci s ÚSP AV ČR) 
ISBN 978-80-200-2958-4 (Monografie Strategie AV21) 
Becalel ben Leva Jehuda: Lampa přikázání (Ner micva). ISBN 978-80-200-2959-1 * 
Beran Jan: Mistr, který létal na větru. Staročínská kniha Lie-c’. ISBN 978-80-200-3000-9 * 
Fasora Lukáš, Kunštát Miroslav, Pavlíček W. Tomáš a kol.: Papežství a fenomén 
ultramontanismu v českých zemích 1820–1938. (ve spolupráci s MÚA AV ČR v edici ČMD) 
ISBN 978-80-200-2969-0 
Hons Pavel: Kasta, a basta! Pohledy na kastovní systém, tentokrát převážně zdola. (ve 
spolupráci s OÚ AV ČR) ISBN 978-80-200-2979-9 * 
Jaspers Karl: Otázka viny: příspěvek k německé otázce. ISBN 978-80-200-2988-1, 2. vydání  
Jesenský Jan: Proti tyranům. ISBN 978-80-200-2955-3 * 
Klosová Markéta, Steiner Martin, Havelka Tomáš, Urbánek Vladimír, Bok Václav, Slavíková 
Marcela, Storchová Lucie, Šolcová Kateřina: Johannis Amos Comenii Opera omnia. 26/I. 
Epistulae, (Pars I, 1628–1638). Dílo Jana Amose Komenského. 26/I. Korespondence, (1. 
část, 1628–1638). (ve spolupráci a s podporou FLÚ AV ČR). ISBN 978-80-200-2991-1 
Komárek Stanislav: Evropa na rozcestí. ISBN 978-80-200-2510-4. 397 s. 2. dotisk. 
Komárek Stanislav: Muž jako evoluční inovace? Eseje o maskulinitě, její etologii, životních 
strategií a proměnách. ISBN 978-80-200-2086-4, 2. dotisk. 
Liščák Vladimír: Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa. Styky Evropy a 
mongolské Číny ve 13. a 14. století. (ve spolupráci s OÚ AV ČR) ISBN 978-80-200-2945-4 * 
Klimeš Ondřej, Čuřík Jan, Exnerová Věra, Hrubý Jakub, Jurková Pánek Jitka, Lomová Olga, 
Petrů Tomáš, Ptáčková Jarmila: Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace. (ve 
spolupráci s OÚ AV ČR) ISBN 978-80-200-2962-1 * 
Prinke Rafał Tadeusz: Omylů svůdná zahrada: alchymické písemnictví do konce XVIII. 
století. ISBN 978-80-200-2929-4 * 
Saini Angela: Od přírody podřadné. Jak se věda mýlila v ženách. (ve spolupráci s SOÚ AV 
ČR) ISBN 978-80-200-2902-7, 1. dotisk. 
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Smilansky Saul: Deset morálních paradoxů (ve spolupráci s ÚSP AV ČR) ISBN 978-80-200-
3017-7 (Monografie Strategie AV21) 
Vaněk Miroslav, Schindler-Wisten Petra, Wohlmuth Markupová Jana, Pehe Veronika: Sto 
studentských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989: životopisná vyprávění v časosběrné  
perspektivě. (ve spolupráci s ÚSD AV ČR) ISBN 978-80-200-3027-6. 3. svazky  
Wildt Michael: Generace nekompromisních. Vedoucí pracovníci Hlavního říšského 
bezpečnostního úřadu. (za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe 
Institutu.) ISBN 978-80-200-2989-8  
Zádrapa Lukáš: Sün-c’, tradičně Sün Kchuang. (s finanční podporou Mezinárodního 
sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace při Univerzitě Karlově). ISBN 978-80-200-
2956-0 
 
Historie, archeologie 
Altenhöner Florian: Muž, který začal druhou světovou válku. Alfred Naujocks: padělatel, vrah, 
terorista. ISBN 978-80-200-2975-1 
Bárta Miroslav, Kovář Martin: Civilisations: Collapse and Regeneration Addressing the 
Nature of Change and Transformation in History. ISBN 978-80-200-2907-2 
Bolina Pavel, Klimek Tomáš, Cílek Václav: Staré cesty v krajině středních Čech. (ve 
spolupráci s GLÚ AV ČR). ISBN 978-80-200-2831-0, 1. dotisk 
Burgert Pavel: Neolit ve východních Čechách. Případová studie jeho mladšího vývoje. (ve 
spolupráci s ARÚP AV ČR). ISBN 978-80-200-3022-1 * 
Brádlerová Daniela: Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity 
československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři. (v koedici s MÚA AV ČR) 
ISBN 978-80-200-2971-3. * 
Echternkamp Jörg, Mack Hans-Hubertus: Dějiny bez hranic? Evropské dimenze vojenských 
dějin od 19. století po dnešek. ISBN 978-80-200-2935-5 
Ferro Marc: Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě. ISBN 978-80-200-3018-4 
Glassheim Eagle: Očista československých hranic: migrace, životní prostředí a zdraví 
v bývalých Sudetech. ISBN 978-80-200-3045-0 
Gogun Aleksandr: Stalinova komanda. Ukrajinské partyzánské jednotky v letech 1941–1944. 
ISBN 978-80-200-2920-1 
Grabowski Jan: Lov na Židy: zrada a vražda v Němci okupovaném Polsku. ISBN 978-80-
200-2965-2 
Gruner Wolf: Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava. Místní iniciativy, centrální 
rozhodnuti, reakce Židů 1939–1945. ISBN 978-80-200-3005-4 
Hilton Fern Overbey: Obvinění z Dachau. Životní příběhy ze svědeckých výpovědí a procesů 
s válečnými zločinci. ISBN 978-80-200-2951-5 
Hlaváček Petr: Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019. (ve spolupráci 
a s podporou FLÚ AV ČR) ISBN 978-80-200-3038-2  
Leikert Josef: Uloupené mládí. Utrpení studentů z akce 17. listopad 1939 v koncentračním 
táboře Sachsenhausen. ISBN 978-80-200-2928-7 
Konrád Ota, Kučera Rudolf: Cesty z apokalypsy. (v koedici s MÚA AV ČR) ISBN 978-80-
200-ISBN 978-80-200-2874-7, 1. dotisk. 
Kuna Martin, Starcová Marcela, Kubková-Maříková Jana: Sto let v archeologii. Objevy, 
nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919–2019. (ve spolupráci s ARÚP AV 
ČR) ISBN 978-80-200-3085-6  
Malečková Jitka, Kučera Petr: Z Istanbulu až na konec světa. Osmanské cestopisy 
z přelomu 19. a 20. století. ISBN 978-80-200-2916-4 * 
Makariusová Marie a kol: Biografický slovník českých zemí. Han-Hau. (ve spolupráci s HÚ 
AV ČR a s podporou Strategie AV21). ISBN 978-80-200-3021-4 
Míčková Diana, Wollnerová Dorotea: Poslyš vyprávění z časů tvých otců. Příběhy ze starého 
Egypta. ISBN 978-80-200-3044-3  
Nedbal Lubor: Operace KARAS: zpravodajec mjr. Jaroslav Krátký ve službách 
Československa za druhé světové války. ISBN 978-80-200-2992-8 * 
Nyiszli Miklós: Byl jsem Mengeleho asistentem. ISBN 978-80-200-1757-4, 4. dotisk 
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Padevět Jiří: Komunistické lágry. Tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní 
útvary vězňů a internační místa duchovních 1948–1962. ISBN 978-80-200-2977-5 
Pavlát David: Novinář a politik Hubert Ripka. Člověk, který nemlčel. ISBN 978-80-200-2901-
0* 
Persak Krzysztof, Kamiński Łukasz, Žáček Pavel, Blažek Petr (eds.): Čekisté. Orgány státní 
bezpečnosti v evropských zemích sovětského bloku 1944–1989. (s podporou ©POLAND 
Translation Program). ISBN 978-80-200-3048-1  
Serenyová Gitta: Do temnoty. Od milosrdné smrti k masovému vraždění. ISBN 978-80-200-
2990-4 
Skoupý Jiří: Zapomenutý brněnsky atentát: z činnosti levicového odboje na Brněnsku 
v letech 1939–1945. ISBN 978-80-200-2997-3 
Strašák Adam: Urážka císaře a prezidenta. Kontinuita a diskontinuita kulturních stereotypů. 
(Studentské práce) ISBN 978-80-200-2927-0  
Vaněk Miroslav: Listopad 1989. Mezi symbolem a historií. (Slavnostní přednášky AV ČR, ve 
spolupráci s ÚSD AV ČR) ISBN 978-80-200-3059-7 
Vašek Richard: „Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní 
publicista (1918–1935). (ve spolupráci s MÚA AV ČR) ISBN 978-80-200-2943-0 * 
Velhartická Šarka: Justin Václav Prášek a Bedřich Hrozný. Počátky české staroorientalistiky 
a klínopisného badání. (s podporou Ediční rady Filozofické fakulty Univerzity Hradec 
Králové.) ISBN 978-80-200-2938-6 
Vojtášek Filip: Pod palbou hloubkařů. Útoky amerických a britských stíhacích letounů na 
pozemní cíle v českých zemích v letech 1944 a 1945. ISBN 978-80-200-2978-2 * 
Walzer Michael: Spravedlivé a nespravedlivé války: morální argumentace s historickými 
příklady. ISBN 978-80-200-3013-9 
 
Hudba, divadlo, film 
Červená Soňa: Stýskání zakázáno. Kousek mého divadelního děje-spisu a země-spisu. 
ISBN 978-80-200-2952-2, 4. vydání 
Červená Soňa: Stýskání zažehnáno. ISBN 978-80-200-2964-5, 2. vydání 
Hilský Martin: Shakespeare a jeviště svět. ISBN 978-80-200-2282-0, 2. vydání, 1. dotisk 
Chramostová Vlasta: Byl to můj osud. Na přeskáčku I. ISBN 978-80-200-2816-7, 1. dotisk 
Jonášová Milada, Volek Tomislav: Didone come soggetto nel dramma per musica. (ve 
spolupráci s EÚ AV ČR) ISBN 978-80-200-2925-6 * 
Jonášová Milada, Volek Tomislav: Tre opere su Don Giovanni per Praga: Caldara 1730 – 
Righini 1776 – Mozart 1787 (ve spolupráci s EÚ AV ČR.) ISBN 978-80-200-3003-0  
Kopal Petr a kol: Král Šumavy. Komunistický thriller. (ve spolupráci a s podporou ÚSTR). 
ISBN 978-80-200-2936-2 
Lukeš Jan: Miloš Forman v kostce. ISBN 978-80-200-2983-6 
 
Jazykověda a literární věda 
Dobiáš Dalibor: Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Studie z recepce v kultuře a 
umění. (ve spolupráci s ÚČL AV ČR s podporou Ministerstva kultury ČR) ISBN 978-80-200-
2918-8, 2 svazky * 
Hoffmannová Jana, Homoláč Jiří, Mrázková Kamila (eds.): Syntax mluvené češtiny. (ve 
spolupráci s ÚJČ AV ČR) ISBN 978-80-200-2961-4 
Madl Claire, Wögerbauer Michael, Píša Petr: Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“: 
protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848). (ve spolupráci a 
podporou ÚČL AV ČR) ISBN 978-80-200-3054-2  
Nápravník Milan: Prokletá slast a jiné eseje. (s podporou Nadace Český literární fond) ISBN 
978-80-200-2950-8 
Nejedlý Petr a kol.: Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině. (ve 
spolupráci s ÚJČ AV ČR) ISBN 978-80-200-3087-0  
Pravdová Markéta, Svobodová Ivana: Akademická příručka českého jazyka. (ve spolupráci 
s ÚJČ AV ČR) ISBN 978-80-200-2947-8, 2. vydání, rozšířené  
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Přibáň Michal a kol.: Český literární samizdat 1949–1989. (ve spolupráci s ÚČL AV ČR) 
ISBN 978-80-200-2903-4, 1. dotisk * 
Šámal Petr, Pavlíček Tomáš, Barborík Vladimír, Janáček Pavel a kol.: Literární kronika první 
republiky. (ve spolupráci s ÚČL AV ČR) ISBN 978-80-200-2909-6, 1. dotisk 
Štěpánová Veronika: Vývoj kodifikace české výslovnosti. (ve spolupráci s ÚJČ AV ČR) ISBN 
978-80-200-2900-3 
Štícha František: O věrnosti překladu. (ve spolupráci s ÚJČ AV ČR) ISBN 978-80-200-2944-
7. * 
 
Umění 
Blažíčková Horová Naděžda, Havlová Eliška: Oldřich Blažíček (1887–1953): soupis díla – 1. 
svazek; Oldřich Blažíček (1887–1953): život a tvorba – 2. svazek. (ve spolupráci a s 
podporou Galerie Kodl) ISBN 978-80-200-2741-2; 978-80-200-2741-2 
Kundra Ondřej: Meda Mládková – můj úžasný život. (ve spolupráci s Museum Kampa – 
Nadace Jana a Medy Mládkových) ISBN 978-80-200-3009-2, 2. vydání 
Petropoulos Jonathan: Umělci za Hitlera: kolaborace a snaha o sebezáchovu v nacistickém 
Německu. ISBN 978-80-200-2878-5  
Součková Ema: Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory. ISBN 978-
80-200-2866-2 * 
Straka Jiří, Dostál Martin: Čínský sendvič. (ve spolupráci s Galerií Kodl) ISBN 978-80-200-
3032-0 
 
Věda a společnost, publicistika 
Bendová Eva, Hrdina Martin, Piorecká Kateřina: Pochopit vteřinu. Prožívání času v české 
kultuře 19. století. (ve spolupráci s ÚČL, ÚDU, FLÚ) ISBN 978-80-200-2932-4 * 
Burdicková Anne, Druckerová Johanna, Lunenfeld Peter, Presner Todd, Schnapp Jeffrey: 
Digital_humanities. (ve spolupráci s MÚA AV ČR a ÚČL AV ČR) ISBN 978-80-200-2865-5.  
(Monografie Strategie AV21) 
Kliment Josef, Velčovský Václav (ed.): U obětovaného prezidenta: hořké paměti Háchova 
tajemníka. ISBN 978-80-200-2982-9 * 
Krško Jan, Mareš Jan, Pohunek Jan, Randák Jan, Špringl Jan: Český tramping v časech 
formování a rozmachu. ISBN 978-80-20generace0-2897-6 
Mertlík Vladimír: V první linii. Armádní generál Petr Pavel. ISBN 978-80-200-2996-6 
Mertlík Vladimír: V první linii. Armádní generál Petr Pavel. ISBN 978-80-200-2996-6, 
1. dotisk. 
Navara Luděk, Kasáček Miroslav: Musím jít odvážně vpřed! Tragický osud bojovníka Petra 
Křivky. (ve spolupráci s nakladatelstvím Host.) ISBN 978-80-200-3071-9  
Pithart Petr: Osmašedesátý. ISBN 978-80-200-2914-0 
Rouček Libor: Můj a náš příběh. ISBN 978-80-200-3028-3 
Stehlík Michal: Krok do propasti. 37 příběhů roku 1937. ISBN 978-80-200-3020-7 
Valena Tomáš: Cestou za otcem: rekonstrukce a reflexe životního příběhu Františka Valeny. 
ISBN 978-80-200-2908-9 
 
Krásná literatura 
Eliade Mircea: Svatojánská noc. ISBN 978-80-200-2946-1 
Goethe Johann Wolfgang: Faust. ISBN 978-80-200-2883-9, 3. vydání 
Kolár Jaroslav: Historia o životu doktora Jana Fausta. ISBN 978-80-200-2953-9 
Komárek Stanislav: Černý domeček. ISBN 978-80-200-2966-9, 2. vydání 
Komárek Stanislav: Města a městečka. Memoáry. 2 svazky. ISBN 978-80-200-2970-6  
Kraus Ivan: Má rodina a jiná zemětřesení. ISBN 978-80-200-2995-9, 3. vydání 
Kreuter Josef: Z Brandejsa do Bruselu: vzpomínky na léta 1942–1993. ISBN 978-80-200-
3004-7 
Márai Sándor: Chtěl jsem mlčet. (s podporou Maďarského institutu) ISBN 978-80-200-2906-5 
Padevět Jiří: Dvacet minut na vsi. (Kniha vyšla s laskavým přispěním MUDr. Pavla Jindry, 
Ph.D., a společnosti EDIPO, s. r. o.) ISBN 978-80-200-3033-7 
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Schellová Margarete: Deník z Prahy 1945–1946. (s podporou Česko-německého fondu 
budoucnosti a Goethe Institutu) ISBN 978-80-200-2949-2 
Söderberg Hjalmar: Kdo si s láskou zahrává. (s podporou Swedish Arts Council). ISBN 978-
80-200-2980-5 
Šeborová Milena: Česká trilogie. ISBN 978-80-200-2968-3 
Vilenskij Semen Samuilovič: Nějaké otázky?!: vzpomínky kolymského vězně. ISBN 978-80-
200-2987-4 
Yeats William Butler: Vize. ISBN 978-80-200-2879-2 
 
Věda kolem nás 
Hašková Dana: Meziválečná ruská emigrace a SLÚ. Vydáno pro SLÚ AV ČR. 
Nováková Alena: Mikroskopické houby na poštovních známkách. Vydáno pro MBÚ AV ČR. 
Pivokonský Martin: Úprava pitné vody. Vydáno pro ÚH AV ČR. 
Entler Slavomír, Hron Martin, Pánek Radomír: Systémy pro jadernou energetiku. Vydáno pro 
ÚFP AV ČR. 
Novotný Robert, Soukup Pavel, Žůrek Václav: Centre for Medieval Studies. Vydáno pro FLÚ 
AV ČR. 
Dobiáš Dalibor: The Forged Dvůr Králové and Zelená Hora Manuscripts. Vydáno pro ÚČL 
AV ČR. 
Petrovský Eduard, Mandea Mioara, Hejda Pavel: Sto let IAGA a studium magnetického pole 
Země. Vydáno pro GFÚ AV ČR. 
Netuka Ivan: Titul DSc., známka kvality i prestižní klub. Vydáno pro Odbor mediální 
komunikace Kanceláře AV ČR. 
Vít Jan, Léwová Dana: Archiv Jana Patočky, Vydáno pro FLÚ AV ČR. 
Ulbrechtová Helena, Ulbrecht Siegfried, Jobst Kerstin Susanne: Krym v dějinách, literatuře a 
médiích. Vydáno pro SLÚ AV ČR.  
Žďárský Pavel: Alois Musil (ENG). Vydáno pro OÚ AV ČR. 
 
Dotisky:  
Semotanová Eva: Historická krajina Česka a co po ní zůstalo. Vydáno pro HÚ AV ČR. 
Peterka Pavel: Vláknové lasery. Vydáno pro ÚFE AV ČR.  
Žďárský Pavel: Alois Musil. Vydáno pro OÚ AV ČR. 
Hořejší Václav: Jak (ne)funguje imunitní systém. Vydáno pro ÚMG AV ČR.  
Beránek Ondřej: Oriental Institute. Vydáno pro OÚ AV ČR. 
Prosecký Jiří: Bedřich Hrozný. Vydáno pro OÚ AV ČR.  
Pravdová Markéta: Jazyková poradna. Vydáno pro ÚJČ AV ČR.  
Pravdová Markéta: Jazyková poradna. Vydáno pro ÚJČ AV ČR, 2. dotisk. 
Pravdová Markéta: Jak se mluví mezi živly. Vydáno pro ÚJČ AV ČR.  
Pravdová Markéta: Jak se mluví mezi živly. Vydáno pro ÚJČ AV ČR, 2. dotisk. 
Padevět Jiří: Topografie teroru. Vydáno pro SSČ AV ČR.  
Padevět Jiří: Topografie teroru. Vydáno pro SSČ AV ČR, 2. dotisk. 
Ireinová Martina, Konečná Hana: Nářečí dříve a nyní. Vydáno pro ÚJČ AV ČR. 
Cílek Václav: O popularizaci vědy. Vydáno pro GLÚ AV ČR. 
Lhotský Richard: Mikrořasy – solární továrna v jedné buňce. Vydáno pro MBÚ AV ČR. 
Ireinová Markéta, Konečná Hana: Slovník nářečí českého jazyka. Vydáno pro ÚJČ AV ČR. 
Exnerová Věra: Democracy contested:China, Central Asie and the Middle East (ENG). 
Vydáno pro OÚ AV ČR. 
Čižmárová Libuše: Jak se jmenuje naše vlast. Vydáno pro ÚJČ AV ČR. 
Exnerová Věra: Demokracie na rozcestí: Čína, Střední Asie a Blízký východ. Vydáno pro OÚ 
AV ČR. 
Tučková Michaela: Pamětní místa na komunistický režim. Vydáno pro ÚSD AV ČR. 
Čajka František: Staroslověnské písemnictví na Velké Moravě a ve středověkých Čechách. 
Vydáno pro SLÚ AV ČR. 
Nováček Karel, Starková Lenka, Beránek Ondřej: Monuments of Mosul in danger. Vydáno 
pro OÚ AV ČR. 
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Čajka František, Chromá Martina, Knoll Vladislav, Pilát Štefan, Spurná Kateřina: Gorazd: 
Digitální portál staroslověnštiny. Vydáno pro SLÚ AV ČR. 
Čižmárová Libuše: Kouzla a čáry v českých nářečích. Vydáno pro ÚJČ AV ČR. 
Rexová Kristina, Hanelová Věra: Bibliografie dějin Českých zemí. Vydáno pro HÚ AV ČR. 
Bišová Kateřina: Jak se dělí buňky. Vydáno pro MBÚ AV ČR. 
Nováček Karel, Melčák Miroslav, Starková Lenka, Beránek Ondřej: Ohrožená architektura 
města Mosulu. Vydáno pro OÚ AV ČR. 
Brouček Stanislav: Migrace a česká etnologie. Vydáno pro EÚ AV ČR. 
Santolík Ondřej: Magion, jeho předchůdci a následovníci. Vydáno pro ÚFA AV ČR. 
Dobiáš Dalibor: Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Vydáno pro ÚČL AV ČR. 
Ostřanský Bronislav: Současný islám: Tendence a dynamika. Vydáno pro OÚ AV ČR. 
 
Strategie AV21 
Entler Slavomír (ed.), Ficker Ondřej, Havlíček Josef, Horáček Jan, Hron Martin, Mlynář Jan, 
Pánek Radomír, Řípa Milan, Stöckel Jan, Varju Josef, Weinzettl Vladimír: Budoucnost 
energetiky: jaderná fúze. Vydáno pro ÚFP AV ČR. 
Sekerka Pavel: Plané druhy pivoněk v zahradní kultuře. Vydáno pro BÚ AV ČR. 
Caspers Zuzana, Pavel Sekerka: Zahradní kosatce v České republice a jejich šlechtění. 
Vydáno pro BÚ AV ČR. 
Entler Slavomír (ed.), Adámek Jiří, Bílková Petra, Bogár Klára, Böhm Petr, Ďuran Ivan, 
Ficker Ondřej, Fridrich David, Havránek Aleš, Háček Pavel, Horáček Jan, Hron Martin, 
Kovařík Karel, Krbec Jaroslav, Macúšová Eva, Mlynář Jan, Pánek Radomír, Peterka Matěj, 
Šesták David, Vondráček Petr, Weinzettl Vladimír, Zajac Jaromír, Žáček František: Výzkum 
termojaderného plazmatu na tokamaku COMPASS. Vydáno pro ÚFP AV ČR.  
 
Dotisky: 
Šimek Miloslav, Macková Jana: Degradace půdy a emise skleníkových plynů z půd a ze 
zemědělství – nutné zlo? Vydáno pro BC AV ČR. 
Šimek Miloslav: Živá půda. Vydáno pro BC AV ČR, 2. dotisk. 
Navrátil Tomáš: Lesní potok. Vydáno pro GLÚ AV ČR. 
Rudolf Ivo, Šebesta Oldřich: Invazivní druhy komárů jako potencionální riziko pro biodiverzitu 
a přenos nebezpečných nákaz. Vydáno pro ÚBO AV ČR. 
Baldrian Petr, Mašínová Tereza: Mikroorganismy v lesních ekosystémech: diverzita, 
dynamika a funkce. Vydáno pro MBÚ a BC AV ČR. 
Blahut Jan, Gibas Petr, Hálová Miloslava, Klimeš Jan, Müllerová Hana, Pauknerová 
Karolína, Woitsch Jiří: Sesuvy – podceňované nebezpečí? Vydáno pro ÚSMH AV ČR, ÚSP 
AV ČR, Centrum pro teoretická studia UK/AV ČR. 
Angst Šárka, Moldan Bedřich, Miko Ladislav, Frouz Jan: Interakce vědy s politickým a 
správním rozhodováním v environmentální oblasti. Vydáno pro BC AV ČR. 
Čapková Frydrychová Radmila: Včela medonosná – stárnutí v programovatelném módu. 
Vydáno pro BC AV ČR. 
Černý David, Doležal Adam, Doležal Tomáš, Hříbek Tomáš, Klener Pavel, Koutecký Josef, 
Pafko Pavel, Sláma Ondřej, Ševčík Pavel: Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva. 
Vydáno pro ÚSP AV ČR. 
Šmejkal Marek: Nesnadná úloha samců v živočišné říši. Vydáno pro BC AV ČR. 
Ryba Štěpán, Votavová Alena, Komzáková Olga: Čmeláci. Vydáno pro BC AV ČR. 
Petřík Petr, Fanta Josef, Tomáš Janík: Jak se do lesa volá. Vydáno pro BÚ AV ČR.  
Mikuláš Radek: Povodňové usazeniny. Z čeho jsou složeny a co s nimi. Vydáno pro GLÚ AV 
ČR. 
Entler Slavomír (ed.), Ficker Ondřej, Havlíček Josef, Horáček Jan, Hron Martin, Mlynář Jan, 
Pánek Radomír, Řípa Milan, Stöckel Jan, Varju Josef, Weinzettl Vladimír: Budoucnost 
energetiky: jaderná fúze. Vydáno pro ÚFP AV ČR. 
 
Kybernetika: 
Kybernetika – Volume 55. Number 1. 215 s.  
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Kybernetika – Volume 55. Number 2. 218 s.  
Kybernetika – Volume 55. Number 3. 170 s.  
Kybernetika – Volume 55. Number 4. 150 s.  
Vydáno pro ÚTIA AV ČR. 

 







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

Rozvaha
IČO Sestaveno k  31.12.2019 Zpracováno v souladu s 

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

60457856 (v tis. Kč)

Položka
Číslo 
řádku

Stav

Číslo Název k 01.01.2019 k 31.12.2019

A A.Dlouhodobý majetek celkem 001 1 408 627 1 420 441

A.I  I.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 93 860 96 039

A.I.1    1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003

A.I.2    2.Software 004 82 680 82 875

A.I.3    3.Ocenitelná práva 005 10 745 12 512

A.I.4    4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006 278 278

A.I.5    5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007 61 57

A.I.6    6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008 96 317

A.I.7    7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009

A.II  II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 1 889 001 1 926 159

A.II.1    1.Pozemky 011 320 649 320 533

A.II.2    2.Umělecká díla, předměty a sbírky 012 8 812 8 821

A.II.3    3.Stavby 013 1 298 837 1 338 740

A.II.4    4.Hmotné  movité věci a jejich soubory 014 218 923 217 945

A.II.5    5.Pěstitelské celky trvalých porostů 015

A.II.6    6.Dospělá zvířata a jejich skupiny 016

A.II.7    7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 20 866 20 050

A.II.8    8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018 1 483 5 507

A.II.9    9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 19 431 14 563

A.II.10    10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020

A.III  III.Dlouhodobý finanční majetek celkem 021 5 600 5 600

A.III.1    1.Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 022

A.III.2    2.Podíly - podstatný vliv 023 5600

A.III.3    3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024

A.III.4    4.Zápůjčky organizačním složkám 025

A.III.5    5.Ostatní dlouhodobé zápůjčky 026

A.III.6    6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027 5 600

A.IV  IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 028 -579 834 -607 357

A.IV.1    1.Oprávky k nehmot. výsl. výzkumu a vývoje 029

A.IV.2    2.Oprávky k softwaru 030 -80 366 -81 703

A.IV.3    3.Oprávky k ocenitelným právům 031 -5 458 -6 964

A.IV.4    4.Oprávky k DDNM 032 -278 -278

A.IV.5    5.Oprávky k ostatnímu DNM 033 -61 -57

A.IV.6    6.Oprávky ke stavbám 034 -300 081 -323 379

A.IV.7    7.Oprávky k sam. movitým věcem a souborům hm. mov. věcí 035 -172 521 -174 656

A.IV.8    8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 036

A.IV.9    9.Oprávky k zákl. stádu a tažným zvířatům 037

A.IV.10    10.Oprávky k DDHM 038 -20 866 -20 050

A.IV.11    11.Oprávky k ostatnímu DHM 039 -203 -270

B B.Krátkodobý majetek celkem 040 211 826 231 312

B.I  I.Zásoby celkem 041 53 618 55 475

B.I.1    1.Materiál na skladě 042 1 276 1 334

B.I.2    2.Materiál na cestě 043

B.I.3    3.Nedokončená výroba 044 6 562 7 196

B.I.4    4.Polotovary vlastní výroby 045

B.I.5    5.Výrobky 046 36 267 37 087

B.I.6    6.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 047

B.I.7    7.Zboží na skladě a v prodejnách 048 9 513 9 858



B.I.8    8.Zboží na cestě 049

B.I.9    9.Poskytnuté zálohy na zásoby 050

B.II  II.Pohledávky celkem 051 34 815 28 034

B.II.1    1.Odběratelé 052 9 063 9 374

B.II.2    2.Směnky k inkasu 053

B.II.3    3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 054

B.II.4    4.Poskytnuté provozní zálohy 055 5 535 7 272

B.II.5    5.Ostatní pohledávky 056 25 19

B.II.6    6.Pohledávky za zaměstnanci 057 159 112

B.II.7    7.Pohledávky za institucemi SZ a VZP 058

B.II.8    8.Daň z příjmů 059 8002

B.II.9    9.Ostatní přímé daně 060

B.II.10    10.Daň z přidané hodnoty 061

B.II.11    11.Ostatní daně a poplatky 062 25 18

B.II.12    12.Nároky na dotace a ost. zúčtování SR 063 276 275

B.II.13    13.Nároky na dotace a ost. zúčtování ÚSC 064

B.II.14    14.Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 065

B.II.15    15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 066

B.II.16    16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 067

B.II.17    17.Jiné pohledávky 068 8 731 7 139

B.II.18    18.Dohadné účty aktivní 069 3 415 4 614

B.II.19    19.Opravná položka k pohledávkám 070 -416 -789

B.III  III.Krátkodobý finanční majetek  celkem 071 120 161 145 005

B.III.1    1.Peněžní prostředky v pokladně 072 837 882

B.III.2    2.Ceniny 073 42 2

B.III.3    3.Peněžní prostředky na účtech 074 119 282 144 121

B.III.4    4.Majetkové cenné papíry k obchodování 075

B.III.5    5.Dluhové cenné papíry k obchodování 076

B.III.6    6.Ostatní cenné papíry 077

B.III.7    7.Peníze na cestě 078

B.IV  IV.Jiná aktiva celkem 079 3 232 2 798

B.IV.1    1.Náklady příštích období 080 3 232 2 788

B.IV.2    2.Příjmy příštích období 081 10

 AKTIVA CELKEM 082 1 620 453 1 651 753

A A.Vlastní zdroje celkem 083 1 545 042 1 570 440

A.I  I.Jmění celkem 084 1 520 589 1 561 436

A.I.1    1.Vlastní jmění 085 1 450 583 1 462 397

A.I.2    2.Fondy 086 70 006 99 039

A.I.3    3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 087

A.II  II.Výsledek hospodaření celkem 088 24 453 9 004

A.II.1    1.Účet výsledku hospodaření 089 9 004

A.II.2    2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 090 24 453

A.II.3    3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 091

B B.Cizí zdroje celkem 092 75 411 81 313

B.I  I.Rezervy celkem 093

B.I.1    1.Rezervy 094

B.II  II.Dlouhodobé závazky celkem 095

B.II.1    1.Dlouhodobé  úvěry 096

B.II.2    2.Vydané dluhopisy 097

B.II.3    3.Závazky z pronájmu 098

B.II.4    4.Přijaté dlouhodobé zálohy 099

B.II.5    5.Dlouhodobé směnky k úhradě 100

B.II.6    6.Dohadné účty pasívní 101

B.II.7    7.Ostatní dlouhodobé závazky 102

B.III  III.Krátkodobé závazky celkem 103 70 203 74 710

B.III.1    1.Dodavatelé 104 8 541 15 302

B.III.2    2.Směnky k úhradě 105

B.III.3    3.Přijaté zálohy 106 13 856 14 953





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

Výkaz zisku a ztráty
IČO Od 01.01.2019 do 31.12.2019 Zpracováno v souladu s 

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

60457856 (v tis Kč)

Položka
Číslo 
řádku

Činnost

Číslo Název Hlavní Hospodářská Celkem

A A. Náklady

A.I  I.  Spotřebované nákupy a nakupované služby 002 161 340 77 007 238 347

A.I.1    1.Spotřeba materiálu, energie a ost. neskl. dodávek 003 24 614 13 123 37 737

A.I.2    2.Prodané zboží 004 1 028 45 914 46 942

A.I.3    3.Opravy a udržování 005 16 094 3 851 19 945

A.I.4    4. Náklady na cestovné 006 1 805 23 1 828

A.I.5    5. Náklady na reprezentaci 007 1 566 57 1 623

A.I.6    6. Ostatní služby 008 116 233 14 039 130 272

A.II  II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 009 -1 176 -628 -1 804

A.II.7    7. Změny stavu zásob vlastní činnosti 010 -823 -628 -1 451

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

A.II.9    9. Aktivace dlouhodobého majetku 012 -353 -353

A.III  III. Osobní náklady 013 167 186 38 448 205 634

A.III.10    10. Mzdové náklady 014 121 243 28 386 149 629

A.III.11    11. Zákonné sociální pojištění 015 39 542 9 500 49 042

A.III.11    12. Ostatní sociální pojištění 016

A.III.13    13. Zákonné sociální náklady 017 6 401 562 6 963

A.III.14    14. Ostatní sociální náklady 018

A.IV  IV. Daně a poplatky 019 812 70 882

A.IV.15    15. Daně a poplatky 020 812 70 882

A.V  V. Ostatní náklady 021 2 516 1 802 4 318

A.V.16    16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty a penále 022 5 5

A.V.17    17.Odpisy nedobytné pohledávky 023 105 105

A.V.18    18. Nákladové úroky 024

A.V.19    19. Kurzové ztráty 025 94 33 127

A.V.20    20. Dary 026

A.V.21    21. Manka a škody 027

A.V.22    22. Jiné ostatní náklady 028 2 422 1 659 4 081

A.VI  VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a OP 029 42 487 59 42 546

A.VI.23    23. Odpisy dlouhodobého majetku 030 41 967 41 967

A.VI.24    24. Prodaný dlouhodobý majetek 031

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

A.VI.26    26. Prodaný materiál 033 206 206

A.VI.27    27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 034 314 59 373

A.VII  VII. Poskytnuté příspěvky 035

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

036

A.VIII  VIII. Daň z přijmů 037 10138 10 138

A.VIII.29    29. Daň z přijmů 038 10138 10 138

 Náklady celkem 039 373 165 126 896 500 061

B B. Výnosy

B.I  I. Provozní dotace 041 243 804 243 804

B.I.1    1. Provozní dotace 042 243 804 243 804

B.II  II. Přijaté příspěvky 043

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

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

B.II.4    4. Přijaté členské příspěvky 046
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I. Popis účetní jednotky 

 

Účetní jednotka:  Středisko společných činnosti AV ČR, v. v. i. 
Právní forma:  Veřejná výzkumná instituce (v. v. i.) 
Registrace:  v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT 
Rozvahový den: 31. 12. 2019 
 
Právní subjektivita 
 
Středisko společných činnosti AV ČR, v. v. i, (dále jen „SSČ“) jako samostatný právní subjekt 
neziskového charakteru je pokračovatelem Střediska služeb AV ČR, které bylo zřízeno 
usnesením 20. zasedání Výboru pro řízení pracovišť ČSAV ze dne 29. 3. 1991, a to s účinností 
od 1. 5. 1991. Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále 
jen „zákon o v. v. i.“) se s účinností od 1. 1. 2007 změnila právní forma SSČ ze státní 
příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci zřízenou Akademií věd ČR. Zápis 
SSČ do rejstříku veřejných výzkumných institucí byl proveden k 1. 1. 2007. 
 

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

Další a jiné činnosti 

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

SSČ neprovozuje žádnou další činnost dle zákona o v. v. i. 

 

Orgány Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. (SSČ) 

Statutární orgán:  ředitel 

Ředitel:  Ing. Tomáš Wencel, MBA 
Rada instituce:  v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. byla dne 19. 9. 2016, s účinností 

od 13. 12. 2016 zvolena Rada instituce pro další pětileté volební období, 
a to v tomto složení: 

Předseda:  Bc. Jiří Padevět 
Místopředseda:  Mgr. Václava Šťastná 
Členové:  Ing. Pavel Formáček 
 Ing. Leoš Horníček, Ph. D. 
 Ing. Pavel Janáček, Ph. D. 
 prof. Martin Kovář, PhDr., Ph. D. 
 Ing. Jindřich Sojka 
 Ing. Zuzana Berková, MBA 
 Ing. Tomáš Wencel, MBA   
Tajemnice:  Ing. Lidmila Sochůrková 
 
Dozorčí rada:  Dozorčí rada SSČ má sedm členů. Složení Dozorčí rady (dále jen „DR“): 
 
Předsedkyně:   Ing. Petra Broskevičová 
Místopředseda:  JUDr. Jiří Malý  
Členové:   Ing. Karel Aim, CSc. 
  Ing. Marta Arazimová  
  prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. 
  prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. 

Ing. Július Štuller, CSc  
Tajemnice:   Martina Jeleňáková  
 
 
 

II. Účetní období 

 

Účetní období: kalendářní rok 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. 
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III. Použité obecné účetní zásady a použité účetní metody a odchylky 
těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční 
situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 

 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., v roce 2019 zpracovalo účetní závěrku v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a českých účetních 
standardů č. 401–414, a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

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

 

 

IV. Oceňování majetku a závazků  

 

IV.1. Dlouhodobý majetek 

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

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

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

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

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

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

IV.2. Finanční majetek  

Peněžní prostředky, ceniny k okamžiku pořízení se oceňují jmenovitou hodnotou. 

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



STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR, V. V. I. 
     

Příloha k účetní závěrce 2019 
 

Strana 5 / 16 
 

IV.3. Zásoby 

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

SSČ postupuje v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb. a podle ČSÚ 410 Zásoby. 

Od 1. 1. 2019 se změnila metodika výpočtu skladové ceny vlastních výrobků (knih), tedy 
skladová cena se nesnižuje o dotaci AV, což má vliv na hodnotu skladu. 
 
Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A i B. Způsob B je uplatněn  
u evidence skladových zásob, dle samostatných míst uskladnění v Hotelu Mazanka 
a Gastronomické služby Národní (Bistro). 

IV.4. Pohledávky 

Pohledávky se při svém vzniku oceňují jmenovitou hodnotou. 

 
IV.5. Závazky 

Závazky se oceňují jmenovitou hodnotou. 

IV.6. Úprava hodnoty majetku 

Odpisy 

SSČ stanovuje úpravy hodnot majetku odepisováním prostřednictvím metody lineárních 
rovnoměrných účetních odpisů, výše odpisu je stanovena vnitřní směrnicí. Odpisy jsou 
účtovány měsíčně jednou dvanáctinou stanovených ročních odpisů.  

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

Odpisy jsou účtovány v souladu s § 38 vyhlášky č. 504/2002 Sb. na účet 551 souvztažně 
s účtem oprávek a zároveň je 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. 
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Sazby účetních odpisů jsou stanoveny takto: 

Odpisová skupina                          Roční odpisová sazba                            Doba odepisování 
                                                                                                                               (v letech) 
1 20 5 
2 10 10 
3 5 20 
1, 5, 6 2 50 
 
Výjimky: 
Automobily 15 7 
Zařízení pro celoakademické sítě 10 10 
Dlouhodobý nehmotný majetek 15 7 
 
Daňově odepisuje SSČ pouze majetek pořízený prokazatelně z jiných než dotačních 
prostředků. 
 
Rezervy a opravné položky k pohledávkám 
SSČ v r. 2019 nevytvářelo žádné zákonné rezervy. 
 
SSČ vytváří opravné položky k pohledávkám vymezených zákonem č. 593/1992 Sb., 
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, a to dle následujících skupin: 
 

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

 

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

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

SSČ oceňuje majetek a závazky ke konci rozvahového dne, tj. kurzem ČNB k 31. 12. 2019. 
Kurzové zisky a ztráty z přepočtů se účtují podle povahy buď do nákladů nebo do výnosů. 

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

V roce 2019 organizace nenabyla bezúplatně dlouhodobý majetek ani nezískala investiční dar. 
O investičních dotacích je účtováno na účtech skupiny 91 - Fondy, resp. účtu 916 – Fond 
reprodukce majetku. 

IV.9. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků 

SSČ eviduje ve svém účetnictví finanční podíl ve výši 5 600 tis. Kč. Ten je tvořen od r. 2009 
podílem ve firmě BBM, spol. s r.o., IČO 40755592, se sídlem Krocínova 138/5, Písek, a to ve 
výši 28 % vlastního kapitálu. Hodnota vlastního kapitálu k 31.12.2019 je ve výši 11 437 tis. Kč. 
Tento podíl není oceňován ekvivalencí, viz ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví. 
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IV.10. Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
Při stanovování daňové povinnosti postupuje účetní jednotka podle § 18a odst. 5. ZDP za 
dodržení veškerých ustanoveních ZDP. 
Organizace použila prostředky z daňových úlev uplatněných podle § 20 odst. 7 ZDP v roce 
2019 na hlavní činnost účetní jednotky v běžném roce. 

 

IV.11.  DPH 

Organizace je plátcem DPH od 1.10.1994. 
Organizace přiznává daň na výstupu z ekonomických činností ve smyslu ustanovení § 5 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“), jedná se zejména o nájem nemovitých věcí vyjma nájmu osvobozeného dle § 56a, 
odst. 1 ZDPH, poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, reklamu a propagaci, prodej 
knih a tiskovin a dále o jiné doplňkové činnosti poskytované za úplatu, pokud se nejedná  
o plnění osvobozená od nároku na odpočet  daně ve smyslu plnění vymezených v § 51 ZDPH. 
Organizace uplatňuje nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění, použitých 
k ekonomické činnosti. Při uplatňování nároku na odpočet daně organizace postupuje 
v souladu s ustanoveními § 72, §75 a § 76 ZDPH. 

 

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

 

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

 

VI. Dlouhodobý majetek   

Stav dlouhodobého majetku k rozvahovému dni (31. 12. 2019), v pořizovacích cenách: 

Položky majetku 
Stav na počátku 

období 
Přírůstky Úbytky Stav na konci období

Software 82 681 194 0 82 875

Ocenitelná práva 10 745 1 767 0 12 512 
Drobný 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

278 0 0 278

nedokončený 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

96 2 183 1 962  317

Ostatní 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

61 0 4 57
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Pozemky 320 649 0 116 320 533
Umělecká díla, 
předměty, sbírky 

8 812 9 0 8 821

Budovy, stavby 1 298 837 50 259 10 355 1 338 740
Samostatný 
movitý majetek 

218 923 9 724 10 702 217 945

Ostatní 
dlouhodobý 
hmotný majetek 

1 483 4 024 0 5 507

dlouhodobý 
finanční majetek 

5 600 0 0 5 600

Drobný 
dlouhodobý 
hmotný majetek 

20 866 6 822 20 050

Nedokončený 
dlouhodobý 
hmotný majetek 

19 431 59 149 64 017 14 563

Celkem 1 988 462  127 315 87 978 2 027 798

 

Stav oprávek k dlouhodobého majetku k rozvahovému dni (31. 12. 2019):  

Položky majetku 
Stav na počátku 

období 
Přírůstky Úbytky Stav na konci období

Software 80 366 1 337 0 81 703

Ocenitelná práva 5 458 1 506 0 6 964
Drobný 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

278 0 0 278

Ostatní 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

61 0 4 57

     
     
Budovy, stavby 300 081 33 654 10 356 323 379
Samostatný 
movitý majetek 

172 521 12 748 10 613 174 656

Drobný 
dlouhodobý 
hmotný majetek 

20 866 6 822 20 050

Ostatní 
dlouhodobý 
hmotný majetek 

204 66 0 270

Celkem 579 835 49 317 21 795 607 357
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Podrozvahová evidence v tis.  Kč 
 
Drobný dlouhodobý majetek                                   81 178                                             
Zapůjčený majetek                                                  34 828                                        

- z toho osobní vozidla – operativní leasing       6 969                   
 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

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

 

VII.  Odměna přijatá auditorem 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

SSČ neeviduje k 31. 12. 2019 žádné splatné dluhy vůči ČSSZ na pojistném na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zdravotním pojišťovnám na 
veřejném zdravotním pojištění a nemá evidované daňové nedoplatky u příslušných finančních 
a celních orgánů. 
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X. Počet a jmenovitá hodnota nabytých akcií, vyměnitelných 
a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv 

 

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

 

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

 

SSČ neeviduje dluhy po splatnosti delší než 5 let.  

 

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

 
SSČ nemá finanční a jiné dluhy neevidované v rozvaze. 
 

XIII. Výsledek hospodaření za rok 2019 

SSČ vykázalo kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši 9 004 113 Kč. 

‐ za hlavní činnost  -18 964 601 Kč 
‐ za jinou činnost  27 968 714 Kč 

 

XIV. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v členění dle 
kategorií 

SSČ k 31. 12. 2019 evidovalo 307 fyzických zaměstnanců. V roce 2019 byl průměrný 
přepočtený počet zaměstnanců 297. 

 

 

Kategorie 
Vědecký 
pracovní

k 

Odborný 
pracovní
k VaV – 

VŠ 

Odborný 
pracovník 

VŠ 

Odborný 
pracovník 
VaV – SŠ, 

VOŠ 

Odborný 
pracovník 

SŠ 

THP 
pracovník 

Dělnické 
profese 

Provozní 
profese 

 

Průměrný 
přepočtený 
počet 
zaměstnanců 
rok 2019 

0,7 22,6 74,3 19,8 63,3 13,5 14,6 88 296,8 

Průměrný 
přepočtený 
počet 
zaměstnanců 
rok 2018 

3 

 

    25,5 

 

73,2 24,8 61,4 11,1 12 86 

 

297 
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Osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek 
mzdových nákladů a ostatních sociálních nákladů 

Osobní náklady Částka v tis. Kč 

rok 2019 2018 

Osobní náklady celkem 205 634 211 447 

A.III 10 Mzdové náklady 149 629 154 353 

A.III 11 Zákonné sociální náklady 49 042 50 083 

A.III 12 Ostatní sociální pojištění 0 0 

A.III 13 Zákonné sociální náklady 6 963 7 011 

A.III 14 Ostatní sociální náklady 0 0 

 
Statutární a řídící orgány – zaměstnanci v těchto orgánech 

Jeden zaměstnanec je statutárním orgánem, 7 zaměstnanců jsou členy řídícího orgánu. 

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

 

V roce 2019 byly vyplaceny členům Dozorčí rady a Rady instituce odměny v celkové výši 
264 tis Kč.  
SSČ neeviduje dluhy ohledně požitků bývalých členů s uvedením celkové výše pro každou 
kategorii členů.  

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

 
Níže jmenovaní členové orgánů SSČ mají účast v uvedených právnických osobách, se kterými 
SSČ uzavřelo za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: 
 
Ing. Petra Broskevičová Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Ing. Leoš Horníček, Ph.D České vysoké učení technické v Praze, Kancelář AV ČR 
Ing. Pavel Janáček, Ph.D.  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
JUDr. Jiří Malý  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 
  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Univerzita Karlova 
manželka Blanka Kovářová, Ph.D. Univerzita Karlova 
Prof. Ing. Haindl, DrSc UTIA AV ČR, v. v. i. 

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 
Ing. Marta Arazimová  Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 
Ing. Július Štuller, CSc  Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 
Bc. Jiří Padevět  Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
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XVII. Výše záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů 
uvedených v bodě XVI. s uvedením úrokové sazby, hlavních 
podmínek a případně proplacenými částkami, o dluzích přijatých na 
jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro 
každou kategorii členů 

 

SSČ neeviduje v roce 2019 žádné zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům orgánů 
uvedených v bodu XVI. 

 

XVIII.  Způsob zjištění základu daně z příjmů, použité daňové úlevy 
a způsoby užití prostředků v běžném účetním období, získané 
z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích v členění 
za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních 
předpisů 

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

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

 

XIX. Významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je 
uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace 
a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace 
nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy  

 
 

V roce 2019 byly dokončeny a zařazeny do majetkové evidence tyto stavby a jejich technická 
zhodnocení, v tis. Kč: 

 
 Zateplení bytového domu, Batličkova 253/1-2543/3                 6 841  
 Stavební úpravy dětské skupiny Lvíček                                    4 024  
 Stavební úpravy budovy Viola                                                   5 728 
 Rekonstrukce Vila Lanna, pavilon B                                        15 535 

   
 

PŘIJATÉ DOTACE A DARY 

Poskytnutá institucionální podpora od AV ČR v roce 2019 v tis. Kč 

 
Výzkumné 

záměry 

Podpora 
výzkumných 
organizací 

Příspěvek na 
zajištění činnosti 

AV 
neinvestiční 0 79 907 136 457 
investiční 0                 0 21 489 
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Prostředky přijaté od jiných poskytovatelů v tis. Kč 

 
Investiční   
    Magistrát hl. m. Prahy                                               4 453 
    Ministerstvo životního prostředí                                1 925  
 
Neinvestiční  
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy            9 371 
    Ministerstvo práce a sociálních věcí                             308 
    Ministerstvo životního prostředí                                    650 
    Magistrát hl. m. Prahy                                                   873                      
    Evropské fondy                                                        211 
    Ostatní                                                        684 
 
 
Zásoby 

SSČ eviduje ve svém účetnictví zásoby v celkové výši v tis. 55 475 Kč, z toho:  

Zásoby nakladatelství Academia v členění:   

Zásoby hotových výrobků, které jsou tvořeny výhradně knižními 
tituly vydanými nakladatelstvím Academia (DAN) ve výši                 37 087  
Nedokončená výroba nakladatelství Academia ve výši                      7 196   
Zboží na skladě nakladatelství Academia ve výši                               9 794 

Ostatní zásoby, které tvoří: 

Zásoby na stravovacích a ubytovacích zařízeních ve výši                 1 398  
 
 
Fondy 
 
Sociální fond  
Dle rozhodnutí Rady SSČ byl do sociálního fondu přidělen 1 000 000 Kč. Fond byl čerpán 
zejména na příspěvek na stravování, dárkové poukázky, příspěvky na penzijní pojištění a na 
setkání zaměstnanců.   
Sociální fond vykazuje ke konci účetního období hodnotu ve výši 2 752 475 Kč. 
 
 
Rezervní fond  
Dle rozhodnutí Rady SSČ bylo do rezervního fondu přiděleno 11 726 000 Kč. V roce 2019 
z fondu nebylo čerpáno. Rezervní fond vykazuje ke konci účetního období hodnotu ve výši 
33 185 780 Kč.  
 
Fond účelově určených prostředků   
V roce 2019 byl tvořen Fond účelově určených prostředků dary ve výši 438 000 Kč. Fond 
účelově určených prostředků vykazuje ke konci účetního období hodnotu ve výši 222 250 Kč. 
 
 
Způsob tvorby a výše opravných položek za uzavírané účetní období: 

V roce 2019 byly ve smyslu: 
 

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

                                             260 702,00 Kč k pohledávkám z obchodních vztahů.  
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 § 8a odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně, vytvořeny 

opravné položky ve výši:  
                                        10 942,50 Kč k neuhrazeným nájmům bytů 

172 149,00 Kč k pohledávkám z obchodních vztahů. 

  
 § 8c zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně, vytvořeny opravné 

položky ve výši:  
                                           8 803,00 Kč k neuhrazeným nájmům bytů 
                                         24 257,00 Kč k pohledávkám z obchodních vztahů. 
 

Celkem byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 476 853,50 Kč. 

Ostatní: 

V roce 2019 probíhá plánovaná generální rekonstrukce hlavní budovy zámku Třešť, která by 
měla být dokončen v roce 2022. V roce 2018 došlo k přerušení konferenčního a hotelového 
provozu Zámeckého hotelu Třešť – konferenční centrum. Ke dni 31. 12. 2018 proběhlo celkové 
uzavření objektu, které trvá i nadále. 

 

Byla uzavřena smlouva o dodání služeb zajišťujících chod PASNET- Prague Academic and 
Scientific NETwork - vysokorychlostní metropolitní sítě určené pro přenos obecných digitálních 
dat, která primárně zajišťuje propojení počítačových LAN sítí pražských pracovišť vysokých 
škol a Akademie věd ČR. K internetu je připojena prostřednictvím sítě CESNET2. Nepřetržitý 
a spolehlivý provoz sítě PASNET zajišťuje a řídí tzv. operační centrum zřízené a technicky 
zabezpečené jako oddělení Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy. 
Právním základem pro spolupráci AV ČR a tří pražských vysokých škol se stala Smlouva  
o sdružení (1997) a nově od roku 2019 Smlouva o společnosti, ve které je AV ČR nahrazena 
Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.   
 

XX. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích 
těchto darů 

 
V roce 2019 byl SSČ poskytnut peněžní dar v hodnotě 20 000 Kč společností BidFood,  
IČO 28234642 na podporu divadelního představení v ND, peněžní dar v hodnotě 25 000 Kč 
společností Ampeng, s.r.o., IČO 26885093 na částečnou úhradu výdajů spojených s realizací 
akce „Lannobraní“, peněžní dar v hodnotě 73 000 Kč společností BOGGES, spol. s r.o.,  
IČO 24719064 za účelem zajištění částečných nákladů na publikaci s názvem  
S. Rolc, J. Buchar a kol. - Pancéřová ochrana, peněžní dar v hodnotě 60 000  Kč fyzickou 
osobou Ing. Miroslavem Punčochářem DSc. na zajištění částečných nákladů a publikaci 
s názvem Věčnost, peněžní dar v hodnotě 120 000 Kč společností Jíša rent - car s.r.o.,  
IČO 27232352 za účelem zajištění částečných nákladů na publikaci s názvem Kolaps a 
regenerace – aj verze, peněžní dar v hodnotě 120 000 Kč společnosti INSET s. r. o.,  
IČO 03579727, za účelem zajištění částečných nákladů na publikaci s názvem Kolaps a 
regenerace, peněžní dar v hodnotě 10 000 Kč fyzickou osobou Mudr. Pavlem Jindrou za 
účelem zajištění částečných nákladů na publikaci s názvem Dvacet minut na vsi, peněžní dar 
v hodnotě 10 000 Kč společností EDIPO, s. r. o., IČO 64832414 za účelem zajištění 
částečných nákladů na publikaci s názvem Dvacet minut na vsi. 
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XXI.  Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné 
sbírky s uvedením účelu a výše vybraných částek 

V roce 2019 nebyly pořádány SSČ žádné veřejné sbírky. 

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

Rada SSČ 10. 6. 2019 schválila rozdělení zisku za rok 2018 takto: 

Rezervní fond 11 726 000,00 Kč 
Sociální fond 1 000 000,00 Kč 
Fond reprodukce majetku 11 727 330,09 Kč 
 
 

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

SSČ nedisponuje individuálními produkčními kvótami, individuálním limitem ani podobnými 
kvótami či limitem. 

XXIV. Veřejnosprávní kontrola 

V období od 21. 3. 2019 do 28. 6. 2019 byla ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. 
(dále také „pracoviště“) v souladu s plánem kontrol na pracovištích AV ČR v r. 2019 a na 
základě pověření předsedkyně AV ČR č. 1/2019/K ve smyslu části druhé zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, provedena 
veřejnosprávní kontrola. Komplexní kontrolu zaměřenou na hospodaření s prostředky 
veřejných rozpočtů v roce 2017 a 2018 provedli zaměstnanci Kontrolního odboru KAV ČR. 
 
O výsledku kontroly a zjištěných nálezech byl sepsán „Protokol o výsledku plánované kontroly 
ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., se sídlem Národní 1009/3, 110 00  Praha 1, 
IČ 60457856, č. j.: KAV-3691/KO/2019, ze dne 2. 10. 2019. Závěrem veřejnosprávní kontroly 
bylo konstatováno, že vnitřní kontrolní systém je na pracovišti zaveden a lze jej hodnotit 
jako dostatečně funkční. Vzhledem k některým zjištěným pochybením, označeným za 
systémově zásadní, bylo pracovišti doporučeno tento vnitřní kontrolní systém optimalizovat a 
o realizaci nápravných opatřeních podat sdělení v termínu do 30. 4. 2020.  
   
SSČ v návaznosti na výše uvedené přijalo nápravná opatření k odstranění nálezů zjištěných 
plánovanou kontrolou Kontrolního odboru KAV ČR formou Příkazu ředitele č.  16/2019/Př a 
s okamžitou platností započalo s jejich realizací. Dne 15. 4. 2020 bylo ze strany pracoviště pod 
č.j. SSČ-28/SŘ/20 zasláno Kontrolnímu odboru KAV ČR „Sdělení k realizaci nápravných 
opatření“ ze dne 8. 4. 2020. 
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XXV. Dopady epidemiologických opatření přijatých v následujícím 
účetním obdobím v důsledku epidemie koronaviru 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, 
označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. 
a) až e) a § 6 z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření.  
Provozovny (prodejny, stravovací služby, ubytovací služby) byly v březnu 2020 postupně 
uzavírány na základě jednotlivých opatření vlády vydaných podle krizového zákona a opatření 
ministerstva zdravotnictví vydaných podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Na SSČ se tato 
opatření promítla v uzavření hotelových a konferenčních zařízení DKHZ (vyjma hotelu 
Mazanka a penzionu Marna) a také všech knihkupectví DAN. Jakmile to bude z hlediska 
vládních nařízení či jiných právních aktů možné, provoz všech těchto zařízení bude plně 
obnoven. Žádný z těchto provozů není ohrožen a stejně tak není ohroženo nepřetržité 
fungování účetní jednotky. 
 
 
Pro ostatní body dle  § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., účetní jednotka nemá náplň. 












