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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 za-

psaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR (http://rvvi.msmt.cz). Je 

samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruk-

tury 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 2020: 

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) do 08. 01. 2020 

prof. RNDr. Filip Matějka, Ph.D. (NÚ) od 21. 09. 2020 

Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 

Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 

tajemnice:  Ing. Lidmila Sochůrková (SSČ)  

V průběhu roku 2020 se Rada SSČ sešla na třech řádných zasedáních a třikrát jednala formou 

per rollam. 

Jednání per rollam: 

28. 2. 2020 – schválena Pravidla pro hospodaření s fondy, 

14. 7. 2020 – schválen Organizační řád SSČ, 

13. 11. 2020 – schválen Jednací řád Rady SSČ. 

Řádná zasedání: 

14. 2. 2020 – projednán a schválen rozpočet na rok 2020, přijata informace o novém znění 

Volebním řádu SSČ a jeho přílohy, přijata informace o novém znění Organizačního řádu SSČ 

a Mzdového řádu SSČ, vzata na vědomí rezignace prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D., na členství 
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v Radě SSČ k 8. 1. 2020, projednána a schválena změna Mzdového řádu SSČ a Organizačního 

řádu SSČ, projednány změny ve zřizovací listině SSČ, přijata informace o stavu prací na rekon-

strukci Zámeckého hotelu Třešť a informace o průběhu výběrového řízení na nový EIS. 

15. 6. 2020 – přijata informace o novém znění PŘ č. 3/2020/Př – Pravidla pro hospodaření 

s fondy, projednána a schválena Účetní závěrka SSČ za rok 2019, projednáno a schváleno Usne-

sení o rozdělení zisku SSČ za rok 2019, projednán a schválen Střednědobý výhled hospodaření 

SSČ pro roky 2021–2022, projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SSČ 

za rok 2019, přijata informace o ekonomické situaci SSČ, která byla ovlivněna krizovou situací 

související s pandemií SARS CoV-2, přijata informace o implementaci nového EIS, o probíhající 

rekonstrukci Zámeckého hotelu Třešť a informace, že podklady pro hodnocení SSČ za roky 2015–

2019 musí být připraveny do 1. 10. 2020. 

14. 12. 2020 – přijat nový člen doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D., s účinností od 21. 9. 2020 po 

zvolení na Shromáždění výzkumných pracovníků, přijata informace o novém znění Organizačního 

řádu SSČ a Jednacího řádu Rady SSČ, přijata informace o probíhajících projektech SSČ, které se 

zabývají vědou, o probíhající rekonstrukci Zámeckého hotelu Třešť, o probíhající implementaci 

nového EIS, vzata na vědomí informace o hodnocení SSČ, o stavu rozpočtu SSČ za rok 2020, na 

který má mít vliv pandemická situace, a o přípravách vyrovnaného rozpočtu SSČ na rok 2021. 

Dozorčí rada 

Složení Dozorčí rady SSČ v roce 2020:  

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 2020 konalo celkem pětkrát (28. 1. 2020, 20. 4. 2020, 16. 6. 2020, 

12. 10. 2020 a 10. 11. 2020). DR sedmkrát rozhodovala formou hlasování per rollam. Řádných 

zasedání DR se pravidelně účastnili ředitel SSČ, ředitel DSMS, 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 plat-

ném 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 a 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. 
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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 zcizo-

vala majetek, zřizovala věcná práva, sjednávala je nebo měnila. 

28. 1. 2020 Dozorčí rada 

› souhlasila s předloženým návrhem rozpočtu SSČ pro rok 2020; 

› projednala a vzala na vědomí návrh změny Zřizovací listiny SSČ; 

› vzala na vědomí informaci o výběrovém řízení na Ekonomický informační systém v SSČ; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene slu-

žebnosti inženýrské sítě – telekomunikační vedení optického kabelu v délce úložného 

vedení 8,60 m na pozemku parc. č. 513/171, ostatní plocha, o výměře 1 032 m2, k. ú. 

Lysolaje, obec Praha; mezi společností T-Mobile Czech Republic a.s. jako budoucím 

oprávněným a SSČ jako budoucím povinným; 

› souhlasila se záměrem jednat o prodeji pozemku ve vlastnictví SSČ parc. č. 804/11, 

ostatní plocha, o výměře 29 698 m2, k. ú. Kunratice, obec Praha. Budoucím kupujícím je 

ÚOCHB. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření dvou smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve 

vlastnictví; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření dohody o ubytování v ubytovací jednotce, 

kterou má SSČ ve vlastnictví. 

27. 2. 2020 Dozorčí rada 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o umístění bez-

drátového spoje mezi Univerzitou Karlovou jako uživatelem a SSČ jako poskytovatelem. 

Předmětem Dodatku č. 5 je prodloužení smlouvy na dobu neurčitou, úprava výpovědní 

lhůty na jeden měsíc a úprava ceny o míru inflace; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Smlouvy o podnájmu prostor sloužících 

podnikání o celkové výměře 70,02 m² v budově na adrese nám. Svobody 79/13 – Jánská 

1/3, Brno, která je součástí pozemku parc. č. 135, k. ú. Město Brno; mezi ANDINI s. r. o. 

jako podnájemcem a SSČ jako nájemcem; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 1 Dohody o užívání budovy sídla 

AV ČR v objektu na adrese Národní 1009/3, 1009/5, 110 00 Praha 1; mezi Českou re-

publikou – Akademií věd České republiky, IČO: 60165171 jako uživatelem a SSČ jako 

poskytovatelem. Předmětem Dodatku č. 1 je rozšíření rozsahu poskytovaných služeb; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření osmi smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve 

vlastnictví; 

› udělila předchozí písemný souhlas ke změně 25 smluv o nájmu bytů, spočívající v pro-

dloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví; 

› udělila předchozí písemný souhlas ke změně dvou smluv o nájmu nebytových prostorů 

(garážová stání), spočívající v prodloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví. 
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7. 4. 2020 Dozorčí rada 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dohody o ukončení smlouvy k Nájemní 

smlouvě, ve znění Dodatku č. 1, o pronájmu prostor v objektu na adrese Národní 1009/3, 

110 00 Praha 1, mezi DRILL B. S. spol. s r. o. jako nájemcem a SSČ jako pronajímatelem. 

Předmětem Dohody je ukončení pronájmu prostor ke dni 31. 12. 2021; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Smlouvy o nájmu části nemovitosti o vý-

měře 18 m2 v budově na adrese Za Vodárnou č. p.1013/1, která je součástí pozemku 

parc. č. 1874/4, k. ú. Libeň; mezi T-Mobile Czech Republic, a.s. jako nájemcem a SSČ 

jako pronajímatelem; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Smlouvy o užívání nemovitosti k umístění 

zařízení č. 007-N/20, mezi SOÚ jako poskytovatelem a SSČ jako uživatelem. Předmětem 

smlouvy je bezúplatné užívání části budovy k umístění zařízení, které je v majetku SSČ 

a bude sloužit k připojení poskytovatele do sítě PASNET; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi 

AV ČR jako vypůjčitelem a SSČ jako půjčitelem. 

20. 4. 2020 Dozorčí rada 

› souhlasila s aktualizovaným záměrem realizovat stavební akce velkého rozsahu v roce 

2021 a se záměrem realizovat stavební akce velkého rozsahu v letech 2022–2023; 

› souhlasila se záměrem prodeje části pozemků parc. č. 4054/13, ostatní plocha, o výměře 

cca 1 401 m2 a parc. č. 4054/14, ostatní plocha, o výměře cca 1 180 m2, vše v katastrál-

ním území Libeň, obec Praha, dle výkresu Situace – návrh na oddělení pozemku zpraco-

vaného DES Praha, s. r. o., kupujícímu ÚFP, za cenu stanovenou znaleckým posudkem; 

› udělila předchozí písemný souhlas k umístění stavby TOKAMAK UPGRADE 2. etapa na 

části pozemků parc. č. 4054/13, ostatní plocha, a parc. č. 4054/14, ostatní plocha, v ka-

tastrálním území Libeň, obec Praha, dle výkresu Situace – návrh na oddělení pozemku 

zpracovaného DES Praha, s. r. o.; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Smlouvy na komplexní dodávku ekono-

micko-provozního softwarového řešení; mezi Navitec systems s.r.o., jako dodavatelem, 

a SSČ, jako objednatelem, na základě provedeného jednacího řízení s uveřejněním podle 

ZZVZ. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Cena se sjednává ve výši a za podmínek 

vyplývajících z nabídky dodavatele ze dne 15. 4. 2020. Smluvní strany mohou ukončit 

smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí s 24měsíční vý-

povědní lhůtou; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření pěti smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve 

vlastnictví; 

› udělila předchozí písemný souhlas ke změně osmi smluv o nájmu bytů, spočívající v pro-

dloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření dohody o ubytování v ubytovací jednotce, 

kterou má SSČ ve vlastnictví. 
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20. 5. 2020 Dozorčí rada 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dohody o změně Smlouvy o nájmu prostor 

sloužících podnikání o celkové výměře 91,3 m² v budově na adrese Václavské náměstí 

34, Praha 1; mezi Milanem Kašpárkem jako nájemcem a SSČ jako pronajímatelem. 

16. 6. 2020 Dozorčí rada 

› projednala a doporučila ke schválení návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření SSČ 

za rok 2019; 

› projednala a doporučila ke schválení Výroční zprávu podle zák. č. 106/1999 Sb., o svo-

bodném přístupu k informacím, za rok 2019; 

› projednala a doporučila ke schválení Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní zá-

věrky za rok 2019; 

› schválila ve znění uvedeném ve Výroční zprávě Zprávu o své činnosti za rok 2019; 

› projednala a souhlasila s navrženým postupem výběru auditorské firmy pro provedení 

finančních auditů za roky 2020 a 2021; 

› provedla hodnocení manažerských schopností ředitele SSČ za rok 2019; 

› vzala na vědomí informace o majetkové účasti SSČ ve společnosti BBM spol. s r. o., v le-

tech 2009–2017; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu pro-

stor sloužících k podnikání o celkové výměře 507,63 m² v budově na adrese nám. Svo-

body 79/13 – Jánská 1/3, Brno, která je součástí pozemku parc. č. 135, k. ú. Město Brno; 

mezi Ing. Miroslavem Vymazalem jako pronajímatelem a SSČ jako nájemcem. Předmětem 

Dohody je ukončení nájmu prostor ke dni 30. 6. 2020; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o zabezpečení 

a dodávce služeb spojených s nájmem nebytových prostor v budově na adrese nám. 

Svobody 79/13 – Jánská 1/3, Brno; mezi MAGNUM Office, s.r.o., jako správcem, a SSČ 

jako nájemcem. Účastníci sjednávají jako den ukončení Smlouvy ze dne 30. 9. 2015 da-

tum 30. 6. 2020; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Nájemní smlouvy o nájmu prostor slouží-

cích podnikání o celkové výměře 507,63 m² v budově na adrese nám. Svobody 79/13 – 

Jánská 1/3, Brno, která je součástí pozemku parc. č. 135, k. ú. Město Brno; mezi Ing. 

Miroslavem Vymazalem jako pronajímatelem a SSČ jako nájemcem; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Smlouvy o zabezpečení a dodávce služeb 

spojených s nájmem prostory sloužící podnikání v budově na adrese nám. Svobody 79/13 

– Jánská 1/3, Brno; mezi MAGNUM Office, s.r.o., jako správcem a SSČ jako nájemcem; 

› vzala na vědomí informace o průběhu implementace nového EIS v SSČ; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření čtyř smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve 

vlastnictví; 
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› udělila předchozí písemný souhlas ke změně 52 smluv o nájmu bytů, spočívající v pro-

dloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví; 

› udělila předchozí písemný souhlas ke změně dvou smluv o nájmu nebytových prostorů 

(garážová stání), spočívající v prodloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví. 

28. 7. 2020 Dozorčí rada 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Nájemní smlouvy o užívání nebytových 

prostor o výměře 70,17 m2 v budově na adrese Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha 8, 

k. ú. Libeň (730891), obec Praha, mezi ÚI jako pronajímatelem a SSČ jako nájemcem. 

Nájemce je oprávněn užívat i společné prostory – sociální zázemí – toalety v přízemí, 

místnosti č. 150, 150a, 151, 151a a dvě parkovací místa před budovou. 

12. 10. 2020 Dozorčí rada 

› souhlasila se záměrem jednat o prodeji podílu ve společnosti BBM spol. s r. o.,  

› určila auditorem pro provedení finančního auditu za roky 2020 a 2021 auditorskou firmu 

DILIGENS, s. r. o.; 

› projednala návrh Jednacího řádu Dozorčí rady SSČ, který byl následně předložen Akade-

mické radě AV ČR ke schválení; 

› vzala na vědomí informace o implementaci nového ekonomického informačního systému 

v SSČ; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření osmi smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve 

vlastnictví; 

› udělila předchozí písemný souhlas ke změně 16 smluv o nájmu bytů, spočívající v pro-

dloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví. 

10. 11. 2020 Dozorčí rada 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy o pronájmu 

nebytových prostor v průchodu objektu „Národní – Krocínova“, na adrese Národní 

1009/3, Praha 1, za účelem provozování hostinské činnosti mezi THE ART PASSAGE PRA-

GUE s.r.o. jako nájemcem a SSČ jako pronajímatelem. Předmětem Dodatku č. 1 je snížení 

nájmu po dobu šesti měsíců z částky 10 000 Kč/měsíc na 1000 Kč/měsíc; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Smlouvy o úplatném převodu podílu mezi 

Ing. Zdeňkem Marešem jako nabyvatelem a SSČ jako převodcem. Předmětem Smlouvy je 

prodej 28% podílu ve společnosti BBM spol. s r. o.; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 6 Nájemní smlouvy o pronájmu 

nemovitosti v Praze 8 Na Truhlářce čp. 38, na pozemku parc. č. 381/2 o výměře 1 008 m2 

se zastavěnou plochou 1 008 m2, za účelem poskytování zdravotní péče, výzkumu v kar-

diologii, kardiochirurgii a výuky studentů medicíny a lékařů mezi společností KARDIOLOGIE 

NA BULOVCE, s.r.o. jako nájemcem a SSČ jako pronajímatelem. Předmětem Dodatku č. 6 

je změna výše nájemného a technické zhodnocení objektu; 
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› vzala na vědomí informaci o probíhajícím jednání s Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových o pozemku parc. č. 381/2, druh pozemku zastavěná plocha a ná-

dvoří, k. ú. Libeň, výměra 1008 m2; 

› vzala na vědomí informace a souhlasila se záměrem dále jednat o prodeji bytových domů; 

› vzala na vědomí informaci o hodnocení SSČ za období 2015–2019; 

› vzala na vědomí informaci o rekonstrukci Zámeckého hotelu Třešť; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o nájmu bytu, který má SSČ ve 

vlastnictví. 

27. 11. 2020 Dozorčí rada 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 2 Nájemní smlouvy o pronájmu 

nebytových prostor v objektu na adrese Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, mezi Radou 

vědeckých společností České republiky, z. s., jako nájemcem a SSČ jako pronajímatelem. 

Předmětem Dodatku č. 2 je změna původních pronajatých prostor v objektu Národní 

1009/3, Praha 1, za nový prostor v objektu Národní 1011/7, Praha 1, o výměře 19,3 m2; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dohody o změně Smlouvy o nájmu prostor 

sloužících podnikání, ve znění dodatků, o celkové výměře 91,3 m² v budově na adrese 

Václavské náměstí 34, Praha 1; mezi Milanem Kašpárkem, jako nájemcem, a SSČ, jako 

pronajímatelem, na základě které nájemce není povinen platit pronajímateli zálohy na 

úhradu za plnění spojená s nájmem ve výši 8200,- Kč/ měsíc, a to v měsících říjnu, listo-

padu a prosinci 2020, a dále se sjednává od 14. 10. 2020 do odvolání vládních opatření 

omezujících/zakazujících provoz stravovacích služeb dočasné snížení nájemného za uží-

vání předmětu nájmu o 30 % a úhrady za užívání inventáře o 30 %. 

11. 12. 2020 Dozorčí rada 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření šesti smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve 

vlastnictví; 

› udělila předchozí písemný souhlas ke změně 84 smluv o nájmu bytů, spočívající v pro-

dloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví;  

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření dvou smluv o nájmu nebytových prostorů 

(garážová stání), které má SSČ ve vlastnictví; 

› udělila předchozí písemný souhlas ke změně tří smluv o nájmu nebytových prostorů (ga-

rážová stání), spočívající v prodloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví. 

16. 12. 2020 Dozorčí rada 

› vzala na vědomí informace o majetkové účasti SSČ ve společnosti BBM spol. s r. o. v le-

tech 2009–2020; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Nájemní smlouvy o pronájmu plochy o vý-

měře 7,5 m2 v průchodu na adrese Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, pro umístění pro-

dejního stánku na prodej tisku, tabáku, jízdenek MHD a doplňkového prodeje baleného 

zboží; mezi Naděždou Korálkovou jako nájemcem a SSČ jako pronajímatelem. Nájem se 

uzavírá na dobu pěti let; 
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› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o užívání budovy 

sídla AV ČR v objektu na adrese Národní 1009/3, 1009/5, 110 00 Praha 1, mezi AV ČR 

jako nájemcem a SSČ jako pronajímatelem; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podnájmu pro-

stor sloužících podnikání, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2020, o celkové výměře 

70,02 m² v budově na adrese nám. Svobody 79/13 – Jánská 1/3, Brno, mezi společností 

ANDINI s. r. o. jako podnájemcem a SSČ jako nájemcem. Smluvní strany se dohodly na 

snížení úhrady za užívání předmětu podnájmu a úhrady za plnění poskytovaná v souvis-

losti s podnájmem takto: úhrada za užívání předmětu podnájmu sjednaná v čl. IV. odst. 

1. Nájemní smlouvy se na dobu od 14. 10. 2020 do 31. 12. 2020 snižuje o 50 %. K částce 

úhrady bude připočtena DPH podle právních předpisů platných a účinných ke dni usku-

tečnění zdanitelného plnění; úhrada za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním před-

mětu podnájmu sjednaná v čl. IV. odst. 2. Nájemní smlouvy se na dobu od 14. 10. 2020 

do 31. 12. 2020 snižuje o 50 %. K částce úhrady bude připočtena DPH podle právních 

předpisů platných a účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu movitých 

věcí, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2020, umístěných v budově na adrese nám. 

Svobody 79/13 – Jánská 1/3, Brno, mezi společností ANDINI s. r. o. jako nájemcem a SSČ 

jako pronajímatelem. Smluvní strany se dohodly na snížení nájemného sjednaného v čl. II. 

odst. 1. Nájemní smlouvy takto: nájemné se na dobu od 14. 10. 2020 do 31. 12. 2020 

snižuje o 50 %. K nájemnému bude připočtena DPH podle právních předpisů platných 

a účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; 

› udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dohody o narovnání a úhradě pohledávky 

vzniklé z bezdůvodného obohacení z titulu bezesmluvního užívání pozemku parc.  

č. 381/2, k. ú. Libeň, obec Praha, ve výši 406 168 Kč; mezi Českou republikou – Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových jako věřitelem a SSČ jako dlužníkem. 

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

jsou sepisovány záznamy. 
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Ředitel 

Ředitel SSČ většinu roku především řídil činnosti související s pandemickou situací. V rámci ko-

ordinace 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. Rovněž se setkával na 

koordinačních poradách krizového štábu s vedením KAV a KNAV.   

Mimořádná situace vedla k uzavření většiny provozů v oblasti obchodu a ubytovacích a konfe-

renčních služeb a k rozhodnutí o převedení zaměstnanců na práci z domova či překážky ze strany 

zaměstnavatele. Rovněž došlo k přechodu většiny jednání a řešení běžných provozních úkolů na 

online platformu MS Teams. Podle aktuální potřeby ředitel svolával porady k aktuálním otázkám 

týkajícím se činnosti pracoviště. Ředitel SSČ předkládal Dozorčí radě, Radě pracoviště a Majet-

kové komisi AV ČR k projednání navržené smlouvy, které vyžadují předchozí souhlas těchto or-

gánů, a další významné dokumenty.  

Koncem roku byla dokončena jednání o změně zřizovací listiny SSČ a byl zpracován finální návrh 

pro AR AV ČR. Ředitel SSČ se intenzivně věnoval strategickým otázkám budoucnosti CETTAV po 

ukončení projektu Academic TTO.  

Ředitel prezentoval výroční zprávu za rok 2019 a nové činnosti SSČ na společném zasedání Rady 

pracoviště a Dozorčí rady. 

Ředitel SSČ v rámci posílení komunikace se zaměstnanci a s cílem získat zpětnou vazbu, zejména 

k přijatým krizovým vnitřním postupům, opět uskutečnil anonymní anketu spokojenosti zaměst-

nanců, které se zúčastnilo 146 (47 %) pracovníků SSČ. Z ankety vyplynulo, že SSČ jako zaměst-

navatel nezklamalo a zaměstnanci opatření přijali velmi kladně.  

Ředitel ve spolupráci s vedením SSČ připravil a odevzdal podklady pro hodnocení pracoviště za 

roky 2015–2019 ze strany AV ČR. Následně společně s divizními řediteli a vedoucí CETTAV pre-

zentoval výsledky činnosti SSČ za uvedené období před hodnoticí komisí.  

V prosinci se uskutečnilo krátké setkání managementu SSČ ve vile Lanna, kde ředitel shrnul do-

sažené výsledky a situaci v roce 2020 a diskutoval s vedoucími pracovníky o cílech pro rok 2021. 

V následné diskusi byly projednány zejména výsledky ankety spokojenosti zaměstnanců a otázky 

pracovněprávního charakteru. 

Ředitel pracoviště v roce 2020 vydal po schválení Radou pracoviště nový Organizační řád 

a Mzdový řád.  
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Organizační struktura 

 

 

 

V průběhu roku 2020 se v oblasti organizace a řízení uskutečnila níže uvedená opatření.  

Organizační změny s účinností k 01/2020 (ve znění Organizačního řádu č. VIII/Ř/2019 s účinností 

k 1. 1. 2020): V Divizi vnějších vztahů vzniklo nové Oddělení protokolu, které primárně zajišťuje 

kompletní organizaci vybraných společenských a slavnostních akcí SSČ a AV ČR. 

DIVIZE ACADEMIA 
NAKLADATELSTVÍ
(DAN)

Redakce 

Výroba

Velkoobchod

Redakce časopisu 
ŽIVA

Maloobchod

ŘEDITEL SSČ

DIVIZE SPRÁVY 
MAJETKU (DSMS)

Stavební odbor (STO)

Provozní odbor (PRO)

Odbor bytů  
a ubytovacích zařízení

(OBUZ)

DIVIZE KONFERENČ-
NÍCH A HOTELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ (DKHZ)

Konferenční centrum 

AV ČR – zámek Liblice

Vila Lanna, Penzion
Marna, Gastronomické 

služby Národní

Hotel Mazanka

DIVIZE VNĚJ ŠÍCH 
VZTAHŮ (DVV)

Odbor projektů 

rozvoje lidských zdrojů
(OPRLZ)

Odbor popularizace 

vědy (OPV)

Odbor audiovizuálních
technologií (OAT)

Odbor akademických 
médií (OAM)

DIVIZE 
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ (DIT)

Odbor komunikačních  

a informačních 
technologií (OKIT) 

Odbor informačních 

systémů (OIS)

Odbor správy webů 
(OSW)

EKONOMICKÝ ÚSEK 
(EÚ)

PERSONÁLNÍ ÚSEK  

(PÚ) 

Sekretariát ředitele 
(SŘ)

Útvar kontroly a řízení

rizik (ÚKŘR)

Útvar

vnitroakademické
spolupráce (ÚVS)

PORADENSKÝ
A SPRÁVNÍ ÚSEK  

(PSÚ)

Právní odbor (PO)

Administrativně 
správní odbor (ASO)

Centrum transferu 

technologií AV ČR
(CETTAV)

k 31. 12. 2020
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Organizační změny s účinností k 03/2019 (ve znění Organizačního řádu č. I/Ř/2020 s účinností 

k 1. 3. 2020): V Divizi vnějších vztahů vzniklo nové Oddělení interní komunikace, které se podílí 

zejména na realizaci koncepce interní komunikační strategie jak v rámci SSČ, tak i AV ČR jako 

celku. V Divizi vnějších vztahů vzniklo nové Tiskové oddělení, které se zejména podílí na návrhu 

a realizaci dlouhodobé koncepce vnější komunikace AV ČR. V Divizi vnějších vztahů došlo k pře-

jmenování Odboru popularizace vědy a marketingu na Odbor popularizace vědy. V Divizi Acade-

mia nakladatelství v oddělení Kulturně-literárního centra Academia došlo v první polovině roku 

2020 k dočasnému pozastavení činnosti, přičemž současně v tomto oddělení došlo ke změně 

organizační struktury, spočívající ve zrušení dvou pracovních pozic. Činnost KLCA byla ve druhé 

polovině roku 2020 zcela ukončena. 

Organizační změny s účinností k 10/2019 (ve znění Organizačního řádu č. III/Ř/2020 s účinností 

k 1. 10. 2020): V Divizi konferenčních a hotelových zařízení došlo ke změně organizační struktury 

tím, že se útvary Vila Lanna, Pension Marna a Gastronomické služby Národní sloučily v jeden. 

V této souvislosti došlo ke zrušení dvou pracovních pozic v dřívějších útvarech VL a GSN. 
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HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI 

Koncepce 

Činnost organizace byla zcela zásadně ovlivněna pandemickou situací a rovněž poměrně chao-

tickým postupem české vlády při vydávání opatření nebo při stanovování náhrad postiženým 

institucím. SSČ bylo několikrát nuceno uzavřít své provozy, přičemž se jednalo především o knih-

kupectví Academia a konferenční a hotelová zařízení. 

Byly omezeny všechny zahraniční i tuzemské pracovní cesty. Pokud to bylo možné, byli zaměst-

nanci převedeni do režimu práce z domova. Kde to možné nebylo, byli převedeni z důvodu pře-

kážek na straně zaměstnavatele. V rámci možností čerpalo SSČ dotace z podpůrných anticovi-

dových programů státního rozpočtu. 

Pro práci se vzdáleným přístupem byly vytvořeny vhodné podmínky. Zaměstnancům byla po-

skytnuta potřebná součinnost jak ze strany DIT, tak i podpůrných úseků. SSČ přešlo díky před-

chozí implementaci velmi hladce a rutinně na platformu MS Teams s využitím technologií Micro-

soft 365. Schvalovací postupy byly rovněž převedeny do online prostředí a ve větší míře bylo 

implementováno využití elektronických podpisů. 

S ohledem na situaci bylo SSČ nuceno zrušit nebo přesunout do online prostoru konání velkých 

popularizačních projektů. Zaměstnanci DVV velmi kreativně a rychle vytvořili alternativní online 

formy popularizace výzkumu, jako například projekt Věda na doma. Online se konal i každoroční 

Týden vědy a techniky AV ČR. 

V oblasti ekonomiky sáhlo SSČ k razantním úsporným opatřením, nicméně se dokázalo vyhnout 

nutnosti propouštění svých zaměstnanců. Prokázalo tak stabilitu a osvědčilo se jako dobrý za-

městnavatel. To ohodnotili kladně zaměstnanci v anketě spokojenosti koncem roku. 

V rámci spolupráce zajišťovalo SSČ nákupy ochranných prostředků i pro KAV a některá pracoviště. 

Úsek ředitele 

I přes nepříznivou epidemickou situaci se dařilo pokračovat v činnosti úseku ředitele bez výraz-

nějších provozních omezení. Nebylo však možné pokračovat v intenzivní marketingové politice 

směrem k pracovištím AV ČR. Nicméně se dobře dařilo koordinovat spolupráci jednotlivých or-

ganizačních jednotek KAV a SSČ.  

S ředitelkou KAV a vedením AV ČR pokračovala 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.  

SSČ pokračovalo v přípravě implementace nového ekonomického informačního systému, který 

bude postupně spouštěn v průběhu roku 2021. 

K zajištění dostatečného cash-flow a úspoře dotačních prostředků využívá SSČ, v souladu se 

zřizovací listinou, ve volné kapacitě jinou činnost a poskytuje některé služby subjektům mimo 

pracoviště AV ČR. 
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V rámci personální politiky pokračoval systém assessment a development center a řízeného kou-

činku, který organizaci umožňuje efektivní výběr vhodných kandidátů na vrcholové manažerské 

pozice či lepší cílení na vzdělávání a rozvoj konkrétních klíčových zaměstnanců. Pokračovala 

snaha o koncepční, analytickou a metodickou spolupráci při realizaci organizačních a personál-

ních změn, zavádění systémových opatření a racionalizace s cílem co nejvíce optimalizovat 

vnitřní uspořádání procesů a jejich rozložení v organizaci s maximálním využitím lidského i tech-

nického potenciálu SSČ. Pokračovala činnost pěti dětských skupin SSČ pro děti zaměstnanců 

pracovišť AV ČR ve třech lokalitách v Praze. 

SSČ opět úspěšně pokračovalo v realizaci aukcí energií na komoditní burze pro 45 pracovišť AV ČR.  

Divize vnějších vztahů 

DVV v roce 2020 stejně jako v předchozích letech soustavně podporovala postavení AV ČR jako 

významné, prestižní, důvěryhodné vědecké instituce v ČR i zahraničí. DVV zastávala klíčovou roli 

v oblasti popularizace a medializace vědy nejen v rámci AV ČR, ale především ve vztahu k veřej-

nosti. Realizovala popularizační akce v ČR a organizovala všechny významné společenské aktivity 

a velkokapacitní mediální projekty AV ČR. Většina z nich byla ovlivněna epidemiologickou situací 

a byla buď zrušena nebo převedena do online prostoru.    

Divize správy majetku a služeb 

DSMS efektivně hospodařila s akademickými nemovitostmi, vytvářela podmínky pro optimální 

výnos z nemovitostí ve vlastnictví nebo správě SSČ. Využívala dostupné programy podpory pře-

devším na revitalizaci bytových domů, údržby a opravy památkových objektů, revitalizaci zeleně 

a dalšího nemovitého majetku. I nadále se zaměřovala na řízení a optimalizaci provozních nákladů 

nemovitostí. V roce 2020 probíhala stěžejní a největší rekonstrukce zámeckého hotelu v Třešti, 

který je ohledně stavební části téměř hotov a následně se bude vybavovat a zprovozňovat, což 

se očekává na začátku roku 2022. 

Divize informačních technologií 

DIT zajišťovala rozvoj a provoz páteřní síťové infrastruktury AV ČR, počítačového, serverového 

a programového vybavení. V těchto oblastech poskytovala komplexní poradenskou a odbornou 

spolupráci pracovištím AV ČR. Pro pracoviště AV ČR zařizovala multilicenční smlouvy k nákupu 

softwaru (ADOBE, Microsoft) a poskytovala součinnost a podporu při výběrových řízeních na 

nové ekonomické systémy na těchto pracovištích. I v roce 2020 se v SSČ připravovala imple-

mentace nového EIS. Podstatnou roli zaujala DIT při řešení situace spojené s nemocí SARS CoV-

2, kdy byla značná část zaměstnanců převedena na práci z domova a bylo třeba jim zajistit hard-

ware i software pro bezproblémový výkon práce. 

Divize Academia nakladatelství 

DAN pro pracoviště AV ČR zajišťovala především vydávání periodických i neperiodických publi-

kací, provozovala síť knihkupectví se širokou nabídkou vědecké a populárně-naučné literatury. 

Pokračovala v budování vydavatelského domu, který má nejen celorepublikový, ale minimálně 

středoevropský přesah. DAN vydávala původní vědecké monografie a další práce českých vědců 
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především z okruhu autorů AV ČR, díla klasiků světové vědy, překlady děl renomovaných zahra-

ničních vědců, populárně-naučnou literaturu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, pří-

ručky, výběrově také kvalitní českou i překladovou beletrii. Pandemie SARS CoV-2 a s ní spojená 

opatření způsobila po značnou část roku uzavření provozoven DAN a měla velký vliv na rozsah 

prodeje publikací v knihkupectvích Academia. 

Divize konferenčních a hotelových zařízení 

DKHZ zabezpečovala provozování vlastních konferenčních, ubytovacích a gastronomických za-

řízení, organizovala a realizovala konference, poskytovala krátkodobé i dlouhodobé ubytování 

pro zahraniční a tuzemské hosty i zaměstnance AV ČR. Tato oblast však byla v SSČ nejvíce zasa-

žena protiepidemickými opatřeními a daná zařízení byla po významnou část roku uzavřena. Většina 

naplánovaných akcí byla zrušena nebo převedena do online prostoru, což mělo výrazný dopad 

na rozpočet konferenčních a hotelových služeb. Nastalá nepříjemná situace byla využita k drob-

ným úpravám a vylepšením prostředí pro budoucí hosty v době, kdy to epidemická situace dovolí. 
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Administrativní, poradenská a provozní činnost 

Veřejné zakázky a registr smluv 

V roce 2020 nedošlo k žádné výrazné novele zákona o zadávání veřejných zakázek. Z tohoto 

pohledu tak lze konstatovat, že veřejní zadavatelé měli v průběhu celého roku ustálenou legisla-

tivu. K 1. 1. 2020 se změnily limity pro nadlimitní veřejné zakázky dle nařízení vlády č. 335/2019 

Sb. Po uplynulých letech, kdy se limity postupně navyšovaly, došlo k jejich snížení. O změnách 

limitů byly informovány všechny odpovědné osoby a rovněž byla výše limitů aktualizována v me-

todice na intranetu. 

K 1. 4. 2020 nabyl účinnosti § 221 ZZVZ týkající se fakturace za plnění veřejné zakázky. SSČ je 

od tohoto data povinno přijímat i elektronicky vystavované faktury za plnění veřejných zakázek, 

pokud jsou v souladu s evropským standardem elektronické faktury. SSČ tato změna ZZVZ 

nikterak nepostihla, jelikož elektronické faktury přijímalo již před účinností zmíněného paragrafu. 

V průběhu roku 2020 SSČ sledovalo aktuální metodiku a stanoviska MMR a ÚOHS. Nejčastěji šlo 

o způsob zadávání veřejných zakázek s ohledem na pandemii a nouzový stav. Podstatné infor-

mace byly předávány odpovědným osobám v jednotlivých zadavatelských útvarech.  

Všechny důležité informace a novinky ze světa veřejných zakázek obsahoval zářijový workshop 

pro odpovědné zaměstnance v oblasti veřejných zakázek.  

SSČ v roce 2020 pokračovalo v administraci podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, me-

todické podpoře při zadávání zakázek malého rozsahu a minitendrů. Úspěšně pokračovala v ar-

chivace zakázek, do archivu byla předána většina veřejných zakázek za rok 2019. K všestranné 

spokojenosti pokračovala spolupráce s pracovišti AV ČR. SSČ v daném roce administrovalo za-

kázky pro ÚTIA, ÚČL a ÚI a rovněž pravidelně poskytovalo odborné konzultace i dalším pracoviš-

tím AV ČR. 

V roce 2020 bylo v registru smluv Ministerstva vnitra uveřejněno 460 smluv (430 smluv uveřej-

nilo samo SSČ, zbývající druhá smluvní strana). 

Nákup energií 

SSČ zajišťovalo pro pracoviště AV ČR centralizovaný nákup energií na Českomoravské komoditní 

burze v Kladně. V roce 2020 se nákupu zúčastnilo 36 pracovišť AV ČR přímo a dalších 13 pro-

střednictvím 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 

248 mil. Kč, což umožnilo opětovně získat velmi výhodné ceny pro všechny účastníky aukcí. 

Podrobnější informace lze nalézt na webu http://energie.avcr.cz. 

Předškolní zařízení 

Důležitou aktivitou SSČ je provoz předškolních zařízení. Na provoz pěti Dětských skupin AV ČR 

v Praze se podařilo získat finance z OP Zaměstnanost vyhlášeného MPSV. Díky grantu je služba 

pro akademické pracovníky finančně dostupná. Stále více služeb využívali i rodiče nejmladší vě-

kové skupiny dětí do dvou let. Velká poptávka byla po umístění dětí ve věku cca 16 měsíců 

http://energie.avcr.cz/
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v Praze 4 i v Praze 8, kde hrála podstatnou roli omezená kapacita zařízení. Bylo nutno zajistit péči 

o stále menší děti, a tak byl posílen i tým pečujících osob. 

Pandemií byl ovlivněn též provoz dětských skupin. Při jarní vlně musel být v době od 17. 3. do 

10. 5. 2020 provoz uzavřen, jak vyplývalo z vládních doporučení souvisejících s omezením šíření 

viru ve společnosti. 

Zápisy dětí se konaly na konci dubna a opět se projevil trend z předchozího roku – zájem o přijí-

mání stále mladších dětí. Nedostatečná kapacita dětských skupin byla nejvíce patrná v Praze 8, 

kde nemohlo být 10 dětí přijato. SSČ se bude ve spolupráci s ÚI, kde dětské skupiny sídlí, snažit, 

aby našlo možnosti, jak zařízení rozšířit, a mohli být uspokojeni všichni zájemci. 

 

Prostory dětské skupiny 

V době letních prázdnin byly v provozu všechny dětské skupiny, čehož využili i rodiče dětí, jejichž 

mateřské školy byly uzavřené. Celkem využilo letního provozu 31 dětí, které během školního roku 

docházejí do jiných předškolních zařízení. 

Měsíc září 2020 byl opět poznamenám pandemií. Z důvodu pozitivního testu u pečujících osob 

na SARS CoV-2 byl uzavřen provoz v Praze 4 i Praze 8. Po této zkušenosti byla v dětských sku-

pinách zpřísněna hygienická opatření a do konce roku 2020 už nebyla žádná dětská skupina 

uzavřena. 

Na podzim bylo provedeno dotazníkové šetření týkající se spokojenosti se službou Dětských sku-

pin. Dotazník vyplnilo 38 rodičů z 55 dotázaných, kteří s poskytovanými službami vyjádřili spo-

kojenost. V otevřených odpovědích se rodiče shodovali, že si váží individuálního přístupu k dětem 

a dobré práce pečujících osob i vedení dětských skupin. 

V Brně SSČ stále využívalo externího dodavatele výchovně-vzdělávacích služeb. Pro školní rok 

2019/2020 to byla Mateřská škola a základní škola Sluníčko – Montessori, s. r. o., a pro školní rok 

2020/21 se jedná o Elánek z. s., který nabízí umístění dětí ve více pobočkách v Brně, což zaměst-

nanci brněnských pracovišť přijali velice pozitivně. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že službu dětských skupin zaměstnanci ústavu využívají stále více, bylo 

by vhodné, aby financování dětských skupin nebylo závislé pouze na vypsaných dotačních titulech. 

V roce 2020 kapacitu 56 míst v dětských skupinách využilo 140 dětí.  

Transfer technologií 

Centrum transferu technologií zajišťuje podporu pracovištím při uplatňování výsledků výzkumné 

práce v praxi. Centrum v roce 2020 uzavřelo čtyřletý vzdělávací projekt ATTO zaměřený na bu-

dování expertních kapacit. Partnerem projektu bylo 16 pracovišť AV ČR. V průběhu projektu se 

zdvojnásobil počet pracovišť, která od centra získala podporu zejména formou vzdělávacích pro-

gramů a individuálního vedení zaměstnanců pověřených transferem znalostí a technologií. Pro-

jekt byl podpořen z operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

 

V roce 2020 byl AR AV ČR ve spolupráci s centrem připraven a schválen plán činnosti centra na 

rok 2021. Spolu s tím byly pro novou AR AV ČR připraveny podklady pro věcný záměr transferu 

znalostí a technologií v prostředí AV ČR pro rok 2021 a následující léta.  

Centrum se rovněž zapojilo do aktivit AV ČR reagujících na pandemii SARS CoV-2. V této souvis-

losti byl, mimo jiné, připraven praktický soubor smluvních vzorů vztahujících se k typickým situ-

acím, jež zohlednily specifické podmínky pandemie, ke kterým dochází při spolupráci výzkum-

ných pracovišť s aplikační sférou. 

Pro pracovníky transferu znalostí a technologií byly v roce 2020 připraveny interaktivní webináře 

zaměřené na klíčová témata transferu znalostí. Webináře se zabývaly tématy, jako je zakládání 

spin-off společností, ekonomickými otázkami, mezisektorovou spoluprací či problematikou ote-

vřeného přístupu ve vědě a transferu znalostí. Vedle toho byl pro pracoviště uspořádán třídenní 

kurz Negotiation skills s Robertem Marshalem, bývalým vedoucím transferové kanceláře univer-

zity v Cambridge. Vzhledem k probíhající pandemii byl kurz převeden do online prostředí. I přesto 

byla zpětná vazba účastníků kurzu velmi pozitivní. 

ÚFCH JH se ve spolupráci s centrem dostal do finále celonárodní soutěže Transfera Technology 

Day. Soutěž byla organizována ve spolupráci agentur Czech Invest, MPO a spolku Transfera.cz. 
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Ve finálním hodnocení investorů, odborníků z průmyslu a zástupců významných transferových 

kanceláří získal projekt Komerční využití nového katalyzátoru přeměňujícího metan na metanol 

3. místo, s minimální bodovou ztrátou za vítězem.  

S několika pracovišti centrum dále intenzivně spolupracovalo na případech komercializace for-

mou založení spin-off společnosti, pomáhalo s oceňováním technologií, přípravou byznys plánů, 

vyjednáváním licenčních smluv či vyhledáváním dotačních příležitostí pro spolupráci. Řešilo také 

několik případů ochranných známek, včetně podpory ohledně řízení o přihlášce či při sporném 

řízení a vymáhání práv ze zapsaného označení. 

V rámci projektu ATTO byla dokončena srovnávací analýza stavu prostředí pro transfer znalostí 

a technologií na partnerských pracovištích AV ČR. Efekt a působení projektu byl vyhodnocován 

zejména na základě dotazníkového šetření na pracovištích. Srovnávací analýza byla podpořena 

analýzou stavu vnitřních předpisů pracovišť. 

Centrum připravilo a průběžně aktualizuje Rozcestník dotačních příležitostí souvisejících s pan-

demií SARS CoV-2 s informacemi na pomoc výzkumným organizacím a jejich partnerům. Web 

obsahuje aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev, online platforem pro spolu-

práci a výměnu informací společně s dalšími nabídkami souvisejícími s transferem znalostí. Vedle 

podpory při nastavení interních procesů na vybraných pracovištích se centrum podílelo na fina-

lizaci metodiky Identifikace ne/hospodářských činností v rámci pracovní skupiny RVVI.  

Centrum v průběhu roku vyvinulo webový portál transferu znalostí AV ČR s integrovanou data-

bází přístrojů a technologií, pro kterou bylo připraveno více než 50 nových záznamů. Součástí 

portálu jsou informační zdroje pro vědecké pracovníky a pro zástupce průmyslu. Dále uspořádalo 

mezinárodní konferenci s argentinskou výzkumnou organizací Conicet se zaměřením na systém 

transferu znalostí a vyhledávání příležitostí pro navázání spolupráce. Připojilo se téměř 70 účast-

níků, mimo jiné argentinský velvyslanec či ekonomický diplomat z ambasády ČR v Buenos Aires, 

ale též zástupci ministerstev obou zemí. Na konferenci byly představeny čtyři programy Strategie 

AV21, které oborově odpovídaly zájmům argentinské strany.  

Centrum se také zúčastnilo online setkání TTO Circle a ASTP Proton a získané informace pravi-

delně předávalo členům Akademické rady AV ČR. 

EURAXESS Česká republika 

Zkušený tým pracovníků konzultační a informační kanceláře EURAXESS ve spolupráci s KNAV 

pomáhal zahraničním odborníkům při vstupu do ČR a v záležitostech souvisejících s pobytem 

v republice a zároveň poskytoval metodickou podporu jejich zaměstnavatelům. Činnost kance-

láře EURAXESS včetně řešení evropského projektu EURAXESS TOPIV v roce 2020 výrazně ovliv-

nila pandemie onemocnění SARS-CoV2. Vládní opatření, zejména nové a neustále se měnící pod-

mínky pro překročení hranic ČR, s sebou přinesla velké množství dotazů – kancelář EURAXESS 

jich v roce 2020 zodpověděla více než 30 tisíc, a samozřejmě se netýkaly pouze epidemické 

situace. Jedním z cílů projektu EURAXESS je také kontinuální snaha o snazší adaptaci zahranič-

ních pracovníků VaV v tuzemském prostředí. Přestože organizaci kulturně-společenských akcí 

a setkání, jejichž náplní je představení české historie, kultury a zvyklostí, kurzy konverzace v čes-

kém jazyce a další aktivity, v průběhu roku 2020 také poznamenala pandemie, podařilo se usku-

tečnit několik intenzivních kurzů českého jazyka, seminářů, workshopů a společenských setkání 
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rodin zahraničních výzkumníků. Většina aktivit, jako například jazykové kurzy, byla převedena do 

online formy. Velká pozornost patřila pravidelné aktualizaci webu www.euraxess.cz i faceboo-

kové stránky, kde byly nově uveřejňovány i informace týkající se nouzového stavu a mimořád-

ných opatření. EURAXESS je také národním kontaktním bodem pro HR Award, prestižní ocenění 

evropské komise v oblasti kvality péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu. Členové týmu poskytli 

k problematice HR Award mnoho konzultací a předávali informace jako lektoři na specializova-

ných seminářích pro výzkumné organizace usilující o toto ocenění.   

Vnitroakademická spolupráce 

Útvar vnitroakademické spolupráce měl v roce 2020 za úkol pomáhat v přebírání vybraných ad-

ministrativních agend z KAV do SSČ. Zaměřil se rovněž na rozvoj elektronických komunikačních 

kanálů mezi SSČ a KAV a rozvíjel spolupráci se členy AR AV ČR i se zástupci pracovišť na všech 

úrovních. Součástí činnosti je rovněž zajišťování kanceláře Sdružení moravských pracovišť AV ČR, 

která i v době pandemie realizovala online a částečně prezenčně Kurzy základů vědecké práce 

AV ČR v Brně a podílela se na přípravě a realizaci vybraných popularizačních akcí, byť pouze 

v omezeném rozsahu.  

Právní podpora 

Právní podpora v SSČ je zajišťována zvláště prostřednictvím Poradenského a správního úseku 

(PSÚ), a to jeho vedením a prostřednictvím Právního odboru (PO) a Centra transferu technologií 

(CETTAV). Tato činnost dále vychází také z realizace výstupů Personálního úseku (PÚ) a Odboru 

bytových a ubytovacích zařízení (OBUZ). Souhrnně za tyto útvary bylo v rámci právní podpory 

v roce 2020 vyřízeno 989 věcí. 

PO spolu s vedením PSÚ v roce 2020 vyřídil celkem 660 požadavků, z toho PO 567 věcí a vedení 

PSÚ 93. Celkem bylo pro útvary SSČ zpracováno či právně posouzeno 544 požadavků, zejména 

smlouvy a dodatky, veřejné zakázky a odborná stanoviska. Pro AV ČR a její pracoviště bylo vy-

pracováno 116 stanovisek a dokumentů právního charakteru. Nelze pominout ani četné stan-

dardní konzultace a právní pomoc těmto subjektům při běžné denní agendě odboru napříč všemi 

útvary SSČ a jejich agendami dle charakteru a předmětu činnosti jednotlivých útvarů, kde byl dán 

největší podíl činnosti vedení PSÚ a PO. Dále PO zajišťoval za zaměstnavatele účast při soudních 

řízeních, včetně přípravy veškeré potřebné dokumentace a podání soudům, podporu při smluvní 

dokumentaci mezi SSČ a AV ČR, závazkové agendě EÚ, dokumentaci k dětským skupinám, pře-

hledné informace o pohledávkách a spolupracoval také při procesu vymáhání. PO poskytoval vý-

znamnou právní podporu při zajištění realizace Sněmu AV ČR v online formě, spolupracoval v řadě 

případů svými vyjádřeními na připomínkových řízeních navrhovaných zákonů, při kterých je 

AV ČR připomínkovým místem, realizoval právní podporu u specifických požadavků pracovišť 

AV ČR. Velmi prospěšnou a pracovišti opravdu žádanou činností pro posílení právního vědomí 

a pomoc jednotlivým subjektům při orientaci v množství nových právních předpisů byly pravi-

delné monitoringy. Ty byly realizovány o předpisech již v přípravné fázi legislativního procesu 

v PSP ČR, dále o předpisech vyšlých ve Sbírce zákonů ČR a předpisech EU.  

Z konkrétních výstupů o počtu zajištěných činností a vyřízených věcí lze při srovnání s výsledky 

z roku 2019 za vedení PSÚ a PO konstatovat mírné zvýšení počtu požadavků, a to jak pro za-

městnavatele, tak pro AV ČR a její pracoviště. Kvalitním personálním obsazením se daří všechny 

pracovní aktivity zvládat a nárokům na nemalý rozsah právních znalostí vyhovět.  
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Neméně významná byla spolupráce s MK AV ČR. Právníci PO aktivně pracují ve Škodní komisi 

SSČ, Spisové a skartační komisi, Radě právníků SSČ, Etické komisi SSČ či Radě SSČ. Pro předávání 

informací uvnitř SSČ a prohloubení právní podpory je k dispozici zcela funkční interní úložiště 

právních stanovisek. Tomuto záměru také velmi dobře slouží setkávání právníků v rámci Rady 

právníků SSČ. Samozřejmostí je pečlivé sledování legislativních změn právního řádu a aplikace 

znalostí do každodenní práce. 

Pro ucelený přehled o poskytované právní podpoře SSČ je nutno doplnit také údaje z činnosti PÚ. 

Ten za období roku 2020 vyřídil celkem 56 věcí, především personálního charakteru a pracov-

něprávní agendy. Šlo o různé dohody a jiné dokumentace, pořádání workshopů či podporu u pro-

gramů Antivirus A a Antivirus A+ pro zaměstnavatele. 

Co se týče právní podpory poskytované OBUZ, jedná se také o právní podporu pro zaměstnava-

tele, konkrétně o zajišťování činností při správě bytů a ubytovacích zařízení, které využívají za-

městnavatel a pracoviště AV ČR. V agendě bylo vyřízeno 33 smluv, 189 dodatků týkajících se 

prodloužení stávajících nájmů, čtyři dohody o ukončení nájmu, dvě dohody o uznání dluhu 

a o splátkách, jedno uzavření smlouvy o výpůjčce a rovněž jeden dodatek týkající se výpůjčky. 

Celkem se jedná o 230 věcí uvedeného charakteru. 

Činnost právní podpory odboru CETTAV se vedle běžných aktivit a klíčových aktivit projektu 

ATTO KA-A4, KA-B1, KA-B2 zaměřila na poradentství související s problematikou řádné správy 

duševního vlastnictví, patentové služby, revize ustanovení smluv týkajících se nakládání s ne-

hmotnými statky a poradenství ohledně zakládání právnických osob pro potřeby komercializace 

výsledků VaVaI a v dalších oblastech problematiky transferu znalostí. Takto CETTAV vyřídil 43 věcí, 

z toho šest pro zaměstnavatele a 37 pro AV ČR a její pracoviště.  
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Výzkumné činnosti 

Projekt AKEN – Akademická encyklopedie české kultury 

Cílem výzkumného projektu Akademická encyklopedie české kultury je vytvoření univerzální en-

cyklopedické platformy pro humanitní a umělecké vědy. Tato platforma inovuje pracovní postupy 

výzkumníků a usnadní přístup veřejnosti k výsledkům společenskovědního výzkumu. Hlavním cí-

lem projektu je tvorba webové aplikace, která bude využívat vlastní datový standard rozšiřující 

v současnosti běžné knihovnické standardy. Aplikace bude distribuovaná jako tzv. open source, 

čímž i dalším výzkumníkům rozšíří vlastní aplikační prostředí, datový svět a strukturu encyklope-

dických hesel.  

V roce 2020 byl kladen hlavní důraz na tvorbu datového modelu, který byl iterativně tvořen a verifi-

kován ve spolupráci s ÚČL. V každé iteraci byly rozkryty další potřeby projektu na formu ukládaných 

dat. Vznikla první verze editorské části aplikace, která byla nasazena na https://www.aken.cz. 

Umožňuje vytváření a editaci šablon pro zadávání hesel, tvorbu hesel a správu uživatelů. 

Projekt Analýza základních bezpečnostních incidentů v síti AV ČR 

Výzkumný projekt Analýza základních bezpečnostních incidentů v síti AV ČR se zabývá informa-

cemi o bezpečnostních incidentech zaznamenaných v adresovém prostoru sítě AV ČR a jejich ná-

sledným statistickým zpracováním. V průběhu roku 2020 byl zvolen potřebný matematický aparát, 

databázový Open Source systém Base X pro uchovávání informací o bezpečnostních incidentech 

a programovací nástroj R pro jejich statistickou analýzu. 

V pilotní testovací fázi byl zpracován vzorek 573 datových souborů popisujících jednotlivé bez-

pečnostní incidenty a transformovaných do formátu IDEA0. Datové soubory pocházely ze stan-

dardního monitoringu sítě CESNET a byly získány od bezpečnostního týmu sítě CESNET-CERTS. 

Bezpečnostní incidenty byly roztříděny do různých kategorií podle jejich typu, času výskytu 

a místě výskytu (pracoviště AV ČR) a následně byly statisticky zpracovány. Výsledky zpracování 

byly prezentovány na technickém semináři při jednání Komise pro informační technologie AV ČR. 
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Nakladatelská činnost a časopisy 

Ediční činnost 

SSČ vydalo během roku 2020 celkem 98 neperiodických publikací včetně osmi dotisků a čtyř 

monografií z projektu Strategie AV21, osm svazků edice Věda kolem nás (plus 12 dotisků) a pět 

brožur (plus 13 ks dotisků) Strategie AV21, dále pět čísel časopisu Kybernetika a šest čísel časo-

pisu Živa. 

Ediční rada AV ČR z uvedeného počtu neperiodických publikací podpořila 39 titulů. Redakce na-

kladatelství aktivně zpracovávala přes 200 titulů v různé fázi rozpracovanosti (nákup zahranič-

ních práv, překlad titulů, kontrola a kompletace rukopisů, recenze rukopisů, redakční příprava, 

vyjednávání reprodukčních práv, sazba, korektury, předtisková příprava, imprimatur a tisk).  

Za rok 2020 redakce Academia přečetla 53 369 normostran textu (i ve spolupráci s externími 

redaktory) a přijala 99 rukopisů k redakčnímu zpracování, přípravě pro tisk a vydání publikací. 

Redakce v reakci na snížený rozpočet v důsledku pandemické situace vytvořila krizový ediční 

plán, část titulů pozastavila a část přesunula k vydání v roce 2021 tak, aby zároveň dodržela 

nezbytně nutné termíny a smluvní závazky.  

Z přírodovědných titulů stojí za zmínku knihy: Dungel Jan: Biologie umění; Haluzík Radan a kol.: 

Město naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy; Kraus Ivo, Zajac Štefan: Česká 

a slovenská fyzika 1945–2005; Macek Jan, Roller Ladislav, Beneš Karel, Holý Kamil, Holuša Ja-

roslav: Blanokřídlí České a Slovenské republiky. II., Širopasí; Pivokonský Martin, Vašatová Petra, 

Načeradská Jana, Pivokonská Lenka: Koagulace při úpravě vody. Teorie a praxe; Pokorný Petr, 

Storch David: Antropocén; Toman Jan: Evoluce³. Evoluční trendy, evolvabilita a teorie zamrzlé 

evoluce; Zajíček Petr: Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska. Pozoruhodné dějiny 

objevů podzemního světa. 

Z humanitně zaměřených titulů mezi nejvýznamnější počiny patří tyto publikace: Bednář Miro-

slav: Patočkovo myšlení a dnešní svět; Blatný Marek (ed.): Osobní pohoda a osobnost v celoži-

votní perspektivě; Bojda Martin: Politické myšlení Karla Jasperse; Franc Martin, Dvořáčková Věra: 

Dějiny Československé akademie věd. I, 1952–1962; Hálek Jan, Mosković Boris: Fenomén Maffie. 

Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století; Hilský Martin: Shakespearova An-

glie. Portrét doby; Jemelka Martin, Štofaník Jakub: Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Ná-

boženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938); Kocian Jiří, Pažout Jaro-

slav, Vilímek Tomáš, Balík Stanislav, Hloušek Vít: Dějiny Komunistické strany Československa IV 

(1969–1993); Kolářová Ivana, Štícha František: Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů); 

Kubínová Kateřina, Benešovská Klára (ed.): Imago, imagines: výtvarné dílo a proměny jeho 

funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století; Kudrna Ladislav, Stárek František 

Čuňas: Kniha v barvě krve. Násilí komunistického režimu vůči (proto)undergroundu; Machálek 

Vít: Prezident lidskosti: životní příběh Emila Háchy; Padevět Jiří: Krvavý podzim 1938; Prahl Ro-

man: Antonín Chittussi; Semotanová Eva (ed.): Hranice v krajinách; Svoboda Jiří: Počátky umění 

II; Šlouf Jakub, Němečková Daniela: Mimořádný lidový soud v Praze (1945–1948). Retribuce jako 

služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice. 
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Academia také vydala další brožuru ke slavnostním přednáškám AV ČR na Žofíně: Neužil Jiří: 

Nové přístupy k léčbě nádorových onemocnění. Zaměřeno na mitochondrie. V roce 2020 vyšel 

další svazek řady Biografický slovník českých zemí: Makariusová Marie a kol.: Biografický slovník 

českých zemí. Hav–Hel, 23. svazek. Byl vydán také svazek řady L'opera italiana nei territori Bo-

emi durante il Settecento: Jonášová Milada, Volek Tomislav (eds.): Demofoonte come soggetto 

per il dramma per musica: Johann Adolf Hasse ed altri compositori del Settecento. Byla navá-

zána dlouhodobá spolupráce při vydávání titulů se SLÚ: jako první vyšel titul Olšovský Miroslav: 

Anarchie a evidence. Esej o psaní a vidění. V roce 2020 též pokračovalo vydávání dalších svazků 

z edic spisů: Komárek Stanislav: Zápisky z pozdní doby; Putna C. Martin, Vaníček Jakub, Šuman 

Záviš (eds.): Jakub Deml: Šlépěje československé, aneb Demlovo putování. Sebrané spisy. 

Dále vyšly tituly v nových edicích nakladatelství: 

Edice Ars // Philosophia, Aesthetica,Theōria – Wölfflin Heinrich: Základní pojmy dějin umění. 

Problém vývoje stylu v novověkém umění.  

Edice Dějiny Akademie věd – Franc Martin, Dvořáčková Věra: Dějiny Československé akademie 

věd. I, 1952–1962.  

Edice m – Prahl Roman: Antonín Chittussi.  

Edice Theatrologica – Augustová Zuzana: Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské ex-

perimentální drama; Merenus Aleš, Šotkovská Jitka, Mikulová Iva: Text a divadlo.  

 

Výroba publikací a tisk 

V rámci omezení způsobených epidemickou situací bylo nutné aktivně reagovat na neobvyklé 

podmínky a přizpůsobit výrobu a tisk publikací zúženým možnostem a online provozu. Technická 

redakce byla přesto schopna dodržet naplánované harmonogramy a zajistit předtiskovou kon-

trolu i jednotlivé obrazové a typografické korektury. Pokračovala fungující spolupráce s grafiky, 

kteří úspěšně zpracovávali tituly i v uplynulých letech. 
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Při tisku a knihařském zpracování periodických i neperiodických publikací spolupracovalo oddě-

lení výroby s dodavateli, se kterými byla uzavřena rámcová dohoda vyplývající z veřejné zakázky. 

Dodavatelům byly zadávány dílčí veřejné zakázky na základě minitendrů. V roce 2020 bylo vy-

psáno celkem 98 výzev s ohledem na nutnost snížení rozpočtu na výrobu a tisk publikací i na 

ztížené podmínky tiskáren postižených epidemickou situací. V oddělení výroby se stejně jako 

v předchozích letech inovativně využívaly nabídky speciálních technologií, včetně nových papírů 

předních českých i zahraničních papíren. Výsledná podoba obálek, potahů, přebalů, předsádek 

i knižních bloků reprezentuje nakladatelství u většiny vydaných titulů, neboť kvalita grafická a po-

lygrafická je pro knihy stejně zásadní jako obsahová. 

S nárůstem rozmanitých témat produkce nakladatelství pokračovala spolupráce s pracovišti 

AV ČR na vzniku grafické podoby nových edic. V roce 2020 byl také zajištěn tisk, uskladnění 

a distribuce periodika Kybernetika, jehož vydavatelem je ÚTIA. 

Velkoobchod 

Nejprodávanější knihy v roce 2020: 

 
2835 ks 

 
2084 ks 

 
1644 ks 

V současné době nabízí Academia prostřednictvím prodejního portálu Amazon.co.uk a Ama-

zon.de asi 190 publikací. Největší zájem z řad zahraničních zákazníků je především o knihy z edic 

Zoologické klíče (Brouci čeledi slunéčkovití), Atlasy (Blanokřídlí České a Slovenské republiky II.) 

či Průvodce (Anthropoid Guide). 

Marketing 

Situace spojená s pandemií zásadním způsobem ovlivnila i oblast knižního marketingu. Na zá-

kladě vyhlášeného nouzového stavu a řady mimořádných vládních opatření byla v průběhu roku 

velmi dlouho uzavřena maloobchodní síť knihkupectví, což prodej publikací zcela přesunulo do 

prostředí e-shopu. Bylo tedy nutno razantně zacílit marketingové nástroje právě na podporu a zvi-

ditelnění e-shopu, což se dělo především intenzivní propagací na sociálních sítích, na nichž spra-

vuje Academia své profily, tj. Facebooku, Instagramu a Twitteru. Vedle propagace konkrétních 

knižních titulů, edic a autorů nebo samotného e-shopu www.academia.cz byly na facebookovém 

profilu streamovány živé besedy a rozhovory s autory, například s izraelským badatelem světo-

vého formátu a autorem publikace Co rostlina ví Danielem Chamovitzem, nebo s autory publikace 

Vytěsněná Evropa? (ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla). Videa byla následně zveřejněna 
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k dalšímu zhlédnutí na portálu YouTube nebo na Havel Channel. Academia nadále spravovala 

a k propagaci využívala facebookové 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. Brožury obou edic propagují-

cích českou vědu i jednotlivá pracoviště AV ČR jsou zdarma ke stažení na www.academia.cz, bro-

žury edice Věda kolem nás pak i na vlastních webových stránkách www.vedakolemnas.cz.  

V době uzavřených knihkupectví byly zavedeny také speciální služby pro zákazníky. Jednalo se 

třeba o rozvoz knih zdarma na určenou adresu v rámci Prahy. Tuto službu ocenili především ti, 

kteří se z důvodu karantény či obavy o své zdraví museli nebo chtěli vyhnout návštěvě knihkupec-

tví, tedy výdejního okénka e-shopu. Výdejní místa e-shopu fungovala téměř nepřetržitě po celou 

dobu uzavření knihkupectví na všech pobočkách.  

Právě v loňském roce, který byl i pro nakladatelskou činnost a knihkupecký trh mimořádně kom-

plikovaný, se ukázalo provozování vlastního e-shopu jako zásadní a ověřila se jeho důležitost 

coby primárního marketingového nástroje. Téma pandemie rezonovalo světem knižního marke-

tingu po celý rok, například v listopadu zorganizovala Vysoká škola kreativní komunikace vědec-

kou literární konferenci Kniha jako dobrodružství poznání, jejíž součástí byla i online panelová 

diskuse Úskalí knižního marketingu v časech zavřených knihkupectví.  

Recenze a spolupráce při propagaci vědy 

Publikace Academia získávaly kladné recenze a byly představovány v periodickém tisku jak od-

borně zaměřeném, tak určeném široké veřejnosti (Soudobé dějiny, Dějiny a současnost, Český 

časopis historický, 21. století, Historie a vojenství, Epocha, Deník N, Lidové noviny, Právo, Reflex, 

Respekt, Tvar, Moje země, Acta medicinae), na internetových portálech věnujících se literárnímu 

dění i na portálech zpravodajských (iLiteratura.cz, Klubknihomolu.cz, Kultura21.cz, Novinky.cz, 

Vaseliteratura.cz). Autoři jsou častými hosty publicistických a popularizačních pořadů v Českém 

rozhlase, v České televizi i na komerčních rozhlasových stanicích. V roce 2020 byly publikace 

prezentovány v médiích téměř 700krát. Je to zhruba stejný počet recenzí jako v předchozím roce, 

což lze považovat v době, kdy v médiích po celý rok dominovalo téma pandemie, za veliký úspěch.  

Propagaci vydaných i chystaných publikací napomáhala již osvědčená spolupráce s popularizač-

ními projekty Science Café a Café Nobel. Také ta byla ovlivněna situací spojenou s pandemií, 

například část přednášek v rámci cyklu Science Café se přesunula od online prostředí nebo se 

konala ve venkovních veřejných prostorách. V roce 2020 Academia podpořila vědeckou konfe-

renci Jírovcovy protozoologické dny, která je určena pro vědecké pracovníky, zejména biology 

a parazitology, vesměs členy špičkových vědeckých laboratoří. Akce původně naplánovaná na 

duben musela být z důvodu omezení odložena, navázaná spolupráce tak bude pokračovat i v roce 

2021. Obdobná spolupráce byla domluvena s ÚEB pro účastníky vědeckého workshopu The 

Czech Plant Nucleus. Workshop původně plánovaný na září loňského roku musel být ze stejných 

příčin rovněž odložen. Ve spolupráci s GFÚ byly poskytnuty publikace pro výherce výtvarné sou-

těže Sopkománie 2020, jejíž slavnostní vyhlášení se za omezené účasti hostů podařilo uspořádat 

v září. Ve spolupráci s KNAV byla podpořena literární soutěž IluStory.  

Jednou z oblastí, která je z obchodního i marketingového hlediska mimořádně důležitá, je účast 

na významných tuzemských (nejen) knižních veletrzích. Academia byla připravena účastnit se 
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mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy, jubilejního, již třicátého Podzimního knižního ve-

letrhu v Havlíčkově Brodě i Veletrhu vědy, ovšem žádná z těchto významných akcí se nemohla 

uskutečnit.  

Získaná ocenění 

V soutěži Slovník roku byla Academia už několikátým rokem nejúspěšnějším nakladatelstvím co 

do počtu oceněných titulů. Kategorii Cena poroty za přírodovědnou encyklopedii knihy Academia 

zcela ovládly. Na prvním místě skončila publikace Miloslava Šimka a kolektivu autorů Živá půda, 

druhé místo obsadil titul editora Zdeňka Kaplana z BÚ Klíč ke květeně České republiky, třetí místo 

pak patřilo knize Jakuba Plášila, Pavla Škáchy a Vladimíra Horáka Jáchymov. V kategorii Cena 

poroty za encyklopedii všeobecnou patřily publikacím Academia dvě nejvyšší příčky. Vítězem 

kategorie se stala publikace Naděždy Blažíčkové-Horové a Elišky Havlové Oldřich Blažíček, která 

se zároveň umístila na třetím místě v hlavní ceně Slovník roku. Na druhé příčce kategorie Cena 

poroty za všeobecnou encyklopedii se umístilo Hluboké město Pavla Kaliny. V kategorii Cena 

poroty za historickou encyklopedii patří druhé místo dílu Martina Kuny, Marcely Starcové, Jany 

Maříkové-Kubkové a kolektivu autorů Sto let v archeologii, které bylo vydáno v koedici s ARÚP. 

Na třetím místě se v této kategorii umístil titul Pod palbou hloubkařů Filipa Vojtáška.  

I přesto, že byl kvůli pandemií zrušen podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, tradiční ocenění 

tohoto veletrhu udělena byla. Cenu Města Havlíčkův Brod o nejkrásnější knihu veletrhu získala 

publikace Naděždy Blažíčkové-Horové a Elišky Havlové Oldřich Blažíček. Tato cena je určena pro 

vydavatele díla, jimiž jsou Academia a Galerie Kodl. 

  

Cena Města Havlíčkův Brod 

Prestižní Cenu Josefa Hlávky v oblasti věd o neživé přírodě získal Miloslav Šimek za publikaci Živá 

půda. Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo na prostranství Hlávkových domů v Praze za 

účasti představitelů české vědy z řad AV ČR a univerzitních pracovišť.  



  

 

SSČ AV ČR, v. v. i. | Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 strana 30 z 68 

 

 

Hned ve dvou soutěžích uspěla kniha Jaromíra Zelenky a Romana Živora Hornické památky 

České republiky, která získala cenu Český permon 2020 udělovanou konziliem Sdružení hornic-

kých a hutnických spolků ČR v kategorii Počin roku. Ta zároveň zvítězila v kategorii průvodců 

v soutěži 2x7 publikací a map roku 2019 vyhlašované Asociací novinářů a publicistů píšících 

o cestovním ruchu. 

Cenu Egona Erwina Kische získal Filip Vojtášek za publikaci Pod palbou hloubkařů. 

Cenu Jana Palacha 2020 udělovanou FF UK získaly Diana Míčková a Dorotea Wollnerová za Po-

slyš vyprávění z časů tvých otců.  

Ukrajinské vydání díla Stanislava Komárka Muž jako evoluční inovace získalo první cenu v ukra-

jinské literární soutěži Kniha roku 2019. Slavnostní vyhlášení se konalo v únoru v Kyjevě. Kniha 

vyhrála v oboru Filosofie, antropologie, psychologie. 

Ředitel Academia obdržel z rukou ředitele Muzea policie České republiky čestný odznak Muzea 

Historia Magistra Vitae za podporu při prosazování dějin bezpečnostních sborů. 

Soutěže 

V roce 2020 se konal již 12. ročník Cen Nakladatelství Academia, jejichž smyslem je ocenění 

nejlepších autorů a publikací vydaných pracovišti AV ČR. Slavnostní vyhlášení původně napláno-

vané na červnový Veletrh vědy bylo po zrušení tohoto vědeckého festivalu přesunuto na ná-

hradní zářijový termín. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo za účasti významných osobností české 

vědy a oceněných autorů, překladatelů a grafiků, a uvedl jej speciální videospot, natočený právě 

pro účely této akce. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 59 publikací vydaných v Academii a na 

pracovištích AV ČR (ARÚP, BÚ, FLÚ, FGÚ, HÚ, OÚ, ÚDU, ÚČL, ÚCHP, ÚSD). Knihou roku, tedy 

absolutním vítězem, se stala publikace Jany Maříkové-Kubkové a kolektivu autorů Katedrála vi-

ditelná a neviditelná vydaná nakladatelstvím Hilbertinum. Křišťálovou plastiku z dílny výtvarníka 

Jana Exnara převzala autorka z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové. 

Současně s Cenami Nakladatelství Academia byly vyhlášeny výsledky Studentské soutěže Na-

kladatelství Academia, jejímž cílem je objevovat a podporovat mladé talentované vědce. Do 

8. ročníku soutěže se přihlásilo 41 magisterských diplomových prací ve třech kategoriích. Vítě-

zem kategorie Humanitní a společenské vědy se stal Josef Vacek s prací Constitutio Criminalis 

Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v letech 1687–

1727. V kategorii Vědy o neživé přírodě zvítězil Otomar Gottstein s prací Generalizace zástavby 

s využitím typifikace. V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy porota cenu neudělila. 

Zahraniční spolupráce 

Academia plánovala účast na zahraničních veletrzích ve Frankfurtu, Lipsku a Londýně, ale ani 

v jednom případě nebylo možné se těchto mezinárodních knižních událostí zúčastnit, ať již proto, že 

byl veletrh zrušen nebo účast zahraničních vystavovatelů omezena. 

V roce 2020 pokračovala spolupráce s Vedou, nakladatelstvím SAV. Na základě této spolupráce 

se recipročně prodávaly publikace vydané oběma nakladatelstvími v prodejnách obou stran. Na-

dále pokračovala spolupráce s Ústavem paměti národa v Bratislavě prostřednictvím prodeje pu-

blikací v prodejnách Academia.  
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Knihy z nakladatelství Academia, které se v roce 2020 účastnily mezinárodních literárních sou-

těží, se dočkaly i ocenění. České vydání publikace Ukrajinské 20. století Velvyslanectví Ukrajiny 

v ČR doporučilo a přihlásilo na mezinárodní ocenění Drahomán Prize. Academia se také zapojila 

do soutěže organizované Odborem států subsaharské Afriky k Mezinárodnímu dni Afriky a pod-

pořila ji publikací Petra Pokorného Afrika zevnitř. Pokračovala spolupráce s British Council v rámci 

soutěže FameLab, která je jedním z nejvýznamnějších projektů v popularizaci vědy na světě a v ČR 

se koná pod záštitou AV ČR. Při příležitosti 100. výročí československo-australských diplomatic-

kých vztahů si generální konzulát v Sydney objednal třicet výtisků publikace Pavla Kreisingera 

Češi a Slováci v Austrálii, včetně podpisu a věnování autora, pro patnáct spolků činných v Aus-

tralském svazu a pro české a slovenské školy fungující v Austrálii. Publikace editorek ze SOÚ 

Marcely Linkové a Nadi Strakové Bytová revolta byla hlavním tématem slovenského online by-

tového festivalu Cez prah/Přes práh. 

Také v roce 2020 byly publikace Academia recenzovány a prezentovány v zahraničních tištěných 

i elektronických, často velmi prestižních médiích. V lednu vyšla ve sborníku Katedry historie FF 

Trnavské univerzity Studia Historica Tyrnaviensia XX recenze publikace Pavla Kreisingera Češi 

a Slováci v Austrálii. V únoru otiskl slovenský zpravodajský portál Sme.sk obsáhlou recenzi knihy 

Jerryho Z. Mullera Tyranie metrik. V březnovém čísle slovenského odborného časopisu Lekár-

nické listy vyšla recenze publikace Tomáše Arndta Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa. 

V dubnu byla na portálu Sme.sk zveřejněna recenze titulu Marka Čejky Korán, meč a volební urna 

a v mezinárodním vědeckém časopise Acta Comeniana byla otištěna recenze publikace Opera 

omnia 26/1 z edice Spisů Jana Amose Komenského. V květnu byla v německém odborném ča-

sopisu Kochia zveřejněna recenze věnovaná publikaci Zdeňka Kaplana a kolektivu autorů Klíč ke 

květeně České republiky a ve slovenském odborném časopisu Kultúrne dejiny vyšla recenze 

knihy Dagmar Hájkové a Miroslava Michely Sláva republice! V červnu publikoval portál Histo-

ryWeb.sk obsáhlou a pochvalnou recenzi na Poslyš vyprávění z časů tvých otců autorek Diany 

Míčkové a Dorotey Wollnerové. V červenci byla v ročence Adalbert Stifter Yearbook publikována 

recenze publikace editorů Pavla Brodského, Kateřiny Spurné a Marty Vaculínové Liber viaticus 

Jana ze Středy a rádio Slovensko SR1 odvysílalo rozhovor s překladatelkou Kateřinou Šolcovou 

věnovaný knize Jana Jesenského Proti tyranům. V září otiskl německý renomovaný časopis Bo-

hemia A Journal of History and Civilisation in East Central Europe recenze knižních titulů Mezi 

pionýrským šátkem a mopedem Jiřího Knapíka, Martina France a kolektivu autorů a Cesty z apo-

kalypsy Oty Konráda a Rudolfa Kučery. V říjnu vyšel ve slovenském magazínu o architektuře 

a designu Atrium článek věnovaný publikaci Heinricha Wölfflina Základní pojmy dějiny umění 

a v rakouském botanickém časopisu Neilreichia (Zeitschrift für Pflanzensystematik und Floristik 

Österreichs) byly zveřejněny recenze na Temperate herbs: an architectural analysis Jitky Klime-

šové a Rostliny Karpat Petera Turise a Jaroslava Košťála. V listopadu byly otištěny recenze pu-

blikace Jiřího Skoupého Zapomenutý brněnský atentát v odborném periodiku Zeitschrift für Ges-

chichtswissenschaft a v ukrajinského deníku vycházejícím na Slovensku Nove žyttja recenze knihy 

Volodymyra Vjatrovyče Ukrajinské 20. století. Portál HistoryWeb.sk přinesl recenze publikací Jo-

nathana Petropoulose Umělci za Hitlera a Jakuba Šloufa, Daniely Němečkové a kolektivu autorů 

Mimořádný lidový soud v Praze (1945–1948). Web Klubu knihomolů zveřejnil recenzi titulu Rudá 

samba slovenského recenzenta Artúra Soldána. Recenze publikace Pavla Kaliny Hluboké město byla 

otištěna v posledním loňském vydání italského časopisu Bolletino dell’ Istituto Storico Ceco di Roma.  
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Časopis Živa  

Během roku 2020 vyšlo šest řádných čísel časopisu Živa. Všechna byla vydána s rozšířeným 

obsahem. Obsahově mimořádné bylo monotematické číslo 5, které přineslo široké spektrum po-

hledů na problematiku krajiny. Od filozofických a pojmoslovných úvah přes nejmodernější vý-

zkumné projekty až po krajinné plánování a evropskou legislativu.  

V Živě popularizovala své výsledky řada vědců AV ČR, VŠ a dalších vědecko-výzkumných insti-

tucí. Kromě obvyklého tematického obsahu pokračovaly nebo byly zařazeny seriály na aktuální 

témata – Století české biologie, Živá půda a Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody 

a člověka. V rubrice K výuce, zpřístupňující moderní poznatky učitelům biologie na středních ško-

lách, se téma roku 2020 věnovalo fyziologii rostlin, živočichů i člověka. V kulérové části pokra-

čovala spolupráce formou Jazykového koutku s ÚJČ, kromě výročních článků a recenzí byla pu-

blikována řada textů upozorňujících na dění v AV ČR. Pokračovala rovněž rubrika Biologická 

olympiáda s vybranými zajímavými úlohami a aktualitami či spolupráce s Českou lékařskou spo-

lečností J. E. Purkyně. 

Byla zorganizována výstava fotografií Petra Pokorného z Centra pro teoretická studia, společ-

ného pracoviště UK a AV ČR: Hledání ztracené divočiny (srpen a prosinec 2020, literární kavárna 

knihkupectví Academia Praha). V únoru 2020 pokračovala výstava Radky Boškové: Ryby ve vědecké 

ilustraci v literární kavárně knihkupectví Academia Brno. 

Redakce časopisu Živa podpořila inzercí v rámci možností daných epidemickou situací akce po-

řádané AV ČR – Týden vědy a techniky AV ČR, Biologickou olympiádu, Zoologické dny, Letní 

soustředění středoškolských studentů Arachne a Kostelecké inspirování. Dlouhodobě je Živa pre-

zentována v botanické zahradě Liberec a spolupracuje s Bulletinem ČSEBR PřF UK. Vyšla série 

článků ke 100. výročí založení PřF UK. Aktuální informace byly pravidelně zveřejňovány na we-

bových stránkách časopisu a obsah byl prezentován na Facebooku a webu AV ČR. 

Bohužel, kvůli epidemické situaci se nejprve odložilo a poté zrušilo slavnostní vyhlášení a udělení 

Cen časopisu Živa ve vile Lanna. Přehled oceněných autorů a spolupracovníků vyšel v 6. čísle 

časopisu a setkání bylo odloženo na červen 2021. 

 

Časopis Živa 
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Popularizační časopisy  

V roce 2020 vydalo SSČ čtyři čísla časopisu A / Věda a výzkum – hlavním tématem březnového 

čísla byl mozek, červnové číslo pojednávalo o půdě, zářijové se zaměřilo na problematiku odpadu 

a prosincové na téma obraz. Dále vyšla dvě čísla popularizačního časopisu AΩ / Věda pro kaž-

dého, jarní vydání se zaměřilo na nemoci a epidemie, podzimní na problematiku invazí. Oba ča-

sopisy uspěly v 18. ročníku prestižní soutěže Zlatý středník. Časopis A / Věda a výzkum získal 

druhé místo v oborové kategorii Veřejný sektor, časopis AΩ / Věda pro každého se umístil na třetí 

příčce v kategorii Externí tištěné časopisy a noviny. V roce 2020 dále vyšlo 10 čísel interního 

elektronického newsletteru AB / Akademický bulletin, který je určen pro potřeby zaměstnanců 

z pracovišť AV ČR.  

 

A / Věda a výzkum 

 

AB / Akademický bulletin 

 

AΩ / Věda pro každého 
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Stavební, provozní a inženýrská činnost 

SSČ poskytovalo v roce 2020 podporu vedení AV ČR při posuzování, zpracování a přípravě pod-

kladů pro schvalování plánu investičních a neinvestičních akcí v oblasti nové výstavby, rekon-

strukcí a nákladných oprav objektů v majetku pracovišť AV ČR a obdobně i pro nemovitosti v pří-

slušnosti hospodaření AV ČR. Dále zabezpečovalo agendu při nakládání s nemovitým majetkem 

SSČ včetně podkladů pro rozhodování DR SSČ. Vedení AV ČR a jejím pracovištím pomáhalo při 

technickém zajištění sněmů AV ČR, které se v době pandemie konaly distančně a v provizorních 

podmínkách. Stejným způsobem se podílelo na přípravách řádných i distančních zasedáních 

AR AV ČR a technickém zabezpečení akcí v budově na Národní (přednášky, konference, tiskové 

konference, školení, výstavy), které se mohly uskutečnit. Spravovalo bytový fond, zpracovávalo 

podklady pro Majetkovou komisi, Ekonomickou radu a Bytovou komisi AV ČR, poskytovalo me-

todickou a poradenskou pomoc pracovištím AV ČR, zejména při jednáních na katastrálních 

a správních úřadech a investičních akcích. Evidovalo smlouvy pracovišť AV ČR pro Ekonomickou 

radu (převody nemovitostí, nájemní smlouvy) a jako každý rok aktualizovalo přehled pronajatých 

ploch v objektech pracovišť AV ČR. 

Veřejné zakázky DSMS 

V roce 2020 bylo připraveno a zahájeno více než osmdesát zadávacích řízení týkajících se VZ na 

stavební práce, dodávky a služby. Většina zadávacích řízení byla řádně dokončena výběrem zho-

tovitele. VZ se většinou v roce 2020 uskutečnila, případně na nich bude práce pokračovat nebo 

bude dokončena v roce 2021 či 2022. K významným zakázkám patří probíhající rekonstrukce 

budovy zámku v Třešti, která započala již v roce 2019, dokončení rekonstrukce výměníkových 

stanic bytových domů v areálu Mazanka, oprava hráze rybníku a revitalizace mokřadů v areálu 

parku v Třešti a zahájení výstavby nového geoparku v rámci mezinárodního projektu Regionem 

renesance proti proudu času financovaného z evropského fondu pro mezinárodní rozvoj Interreg. 

Stavební činnost 

V roce 2020 SSČ zabezpečovalo 38 akcí v rámci investic, nákladných údržeb a oprav. Nejvý-

znamnější a časově nejnáročnější byla probíhající rekonstrukce historické budovy Zámeckého 

hotelu a konferenčního centra v Třešti. 

Budova Národní 

› úpravy vstupních prostor hlavní budovy, 

› nová telefonní ústředna, 

› výměna části střešních oken, 

› výměna části protipožárních dveří, 

› nová elektronabíjecí stanice v garážích, 

› opravy dřevěných podlah, 

› opravy kuchyněk a sociálního zázemí, 

› nové osvětlení výkladců knihkupectví Academia, 

› rozšíření EPS. 
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Konferenční centrum – zámek Liblice 

› rekonstrukce sociálního zázemí u Mramorového sálu, 

› rekonstrukce koupelen, III. etapa, 

› oprava kotelny, II. etapa, a výměna výměníků TUV, 

› havarijní kácení a řez stromů v oboře i v parku, 

› opravy statických poruch na hlavní budově, 

› oprava říms u zámku. 

Zámecký hotel Třešť 

› celková rekonstrukce hlavní historické budovy, 

› kompletní výměna střešní krytiny na budově stodoly – zázemí areálu, 

› kácení stromů po zásahu kůrovcem – pořez dřeva, 

› revitalizace rybníčku, vybudování mokřadu a dalšího vodního systému, 

› zahájení realizace projektu geopark – Renesance proti proudu času. 

 

Zámecký hotel Třešť v průběhu rekonstrukce 

Vila Lanna 

› revitalizace parku – stromy a rostliny, 

› oprava části cest. 

Hotel Mazanka 

› montáž podestových zábran z důvodů BOZP, 

› generální oprava společných kuchyněk. 

Řešené studie a projekty 

› hotel Mazanka – studie fotovoltaické elektrárny pro zpracování žádosti o dotaci, 

› areál Lysolaje – zpracování studie pro nový bytový dům se startovacími byty, 

› areál Mazanka – zjišťovací objemová studie pro novou výstavbu, 

› KCL – projektová studie na novou úpravnu vody pro celý areál. 
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Provozní činnost 

SSČ zajišťovalo v průběhu roku 2020 pravidelné služby týkající se zajištění provozu objektů na 

adrese Národní 1009/3–5, 1011/7, školicích a rekreačních středisek. Postupně realizovalo opat-

ření, která zlepšují využití budovy pro veřejnost i AV ČR, jde zejména o společné prostory a zase-

dací místnosti 205, 206, 108, včetně technického vybavení a sociálních zařízení. 

SSČ dále v rámci provozní činnosti: 

› zajistilo vykonání plánovaných oprav a údržby v objektu na adrese Národní 1009/3–5 

a 1011/7, celkem Provozní odbor v roce 2020 uskutečnil 30 akcí (včetně přípravy, výběru 

dodavatele, realizace akce), 

› vykonávalo technickou a ekonomickou správu v areálu Jilská-Husova na základě man-

dátní smlouvy, 

› zajišťovalo technickou a ekonomickou správu na základě smlouvy o správě nemovitostí 

pro PSÚ a ÚJČ v objektu Hybernská, 

› provádělo komplexní správu vlastního objektu v areálu Krč, 

› zkvalitňovalo exteriér i interiér v rekreačních zařízeních Sloup v Čechách a Dolní Mísečky 

pro zlepšení komfortu pobytu zaměstnanců KAV, SSČ i externích rekreantů, 

›  zabezpečilo další úpravy pro zlepšení prostředí pro zaměstnance i veřejnost ve Wiehlově 

domě v prostorách knihkupectví,  

› zajišťovalo ohlášení a likvidaci pojistných událostí v SSČ movitého i nemovitého majetku,  

› zajišťovalo logistiku při dislokačních změnách KAV a KNAV, přesunech materiálu a majetku, 

› zajišťovalo požadavky na autoprovoz ze strany SSČ, KAV i pracovišť AV ČR, včetně ško-

lení řidičů a plánu obnovy autoprovozu, 

› zajišťovalo vstupní školení nových pracovníků SSČ a KAV ve smyslu zákona o PO a BOZP, 

zpracování nové a aktualizace stávající dokumentace požární ochrany a BOZP, koordi-

naci spolupráce s externí firmou při plnění dalších úkolů PO a BOZP dle platných norem, 

včetně realizace školení vedoucích zaměstnanců SSČ, 

› vykonávalo činnosti spojené s ochranou životního prostředí – třídění a likvidace odpadů 

(vč. nebezpečného) v KAV i SSČ, 

› zpracovávalo a postupně plnilo úkoly plynoucí ze zákona č. 239/2000 Sb. a č. 320/2002 Sb., 

jež se týkají zajištění civilní ochrany v AV ČR dle pokynů HZS MV ČR, 

› zajišťovalo objednávky a distribuci kancelářského papíru zaměstnancům SSČ, 

› zajišťovalo provoz telefonní ústředny a podatelny pro SSČ, KNAV a KAV, 

› spolupracovalo při provozu Dětských skupin Lvíček a Viola, 

› spolupracovalo při realizací konferenčních akcí v budově, 

› zajistilo součinnost s provozovatelem spinometrických čidel v garážích při prezentaci je-

jich funkčnosti.  
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Informační technologie 

SSČ se v roce 2020 zabývalo činnostmi především v oblastech servisu a podpory uživatelů IT 

služeb pro KAV, SSČ, PSÚ a BTÚ, správy síťové a serverové infrastruktury, provozu, podpory 

a rozvoje ekonomických informačních systémů, správy a administrace webových portálů nejen 

pro vlastní potřebu, ale i pro další pracoviště AV ČR. Zabývalo se činností v rámci sdružení CES-

NET a PASNET, která provozují a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání, 

resp. pražskou akademickou síť. Jednalo se mimo jiné o správu serverových certifikátů a systému 

EduID, provoz bezpečnostního týmu CAS-CSIRT, koordinační a konzultační činnost při budování 

sítí EDUROAM či rozvoj sítí ve vlastnictví SSČ, které jsou součástí sítě PASNET. Důležitá byla 

i správa adresového prostoru IPv4 a IPv6 pro sítě AV ČR a domén 2. řádu cas.cz, avcr.cz a avcr.eu. 

Informační systémy 

V oblasti správy a rozvoje ekonomických informačních systémů a podpory uživatelů z pracovišť 

AV ČR se činnost soustředila na čtyři hlavní stávající 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 sys-

tém, služby řešitelům, žádanky, cestovní příkazy, aktuální osobní data, schvalování dokumentů, 

workflow) a Mantis (elektronický systém pro hlášení chyb a požadavků uživatelů).  

Vzhledem k tomu, že provoz stávajícího centrálního Ekonomického informačního systému (EIS) 

bude ukončen nejpozději na konci roku 2021 a dojde k významným změnám architektury infor-

mačních systémů využívaných pracovišti AV ČR, věnovalo se velké úsilí přípravě budoucího mo-

delu zajištění poskytování, správy a rozvoje infrastruktury, jednotlivých systémů a podpory uži-

vatelů. V této souvislosti byla v roce 2020 připravena technologická platforma pro pracoviště, 

která již dokončila výběr nových informačních systémů, spočívající ve specifikaci a pořízení vhod-

ného HW, na němž bude EIS pracovišť provozován. Některá pracoviště mají v plánu využít tuto 

infrastrukturu v plném rozsahu včetně hostingu serveru a správy celého systému, některá mají 

zájem pouze o hosting infrastruktury pro vlastní systém. Koncem roku 2020 došlo k implemen-

taci nového systému pro první skupinu pracovišť označovanou dále jako EIS3. Toto uskupení plně 

využívá infrastrukturu SSČ pro provoz svého systému, stejně jako služby SSČ týkající se správy 

a podpory tohoto systému.   

V roce 2020 byl také vybrán dodavatel nového EIS využívaného v SSČ a započala implementace, 

která v tomto roce obsahovala podrobné analýzy a sestavení podrobného implementačního pro-

jektu. Tento stav se odráží i ve skutečnosti, že se jednotlivé komponenty stávajícího centrálního 

EIS nijak komplexně nerozvíjely. Také v tomto případě však došlo k implementaci modulu Nová 

pokladna, která si vyžádala mj. kompletní proškolení dotčených pracovníků na všech pracovištích.  

V průběhu roku se konala dílčí individuální školení především nových pracovníků na základě po-

žadavků jednotlivých pracovišť AV ČR. S ohledem na epidemickou situaci se jejich velká část 

uskutečnila online formou s využitím různých elektronických nástrojů. Vedle těchto standardních 

školení na běžnou funkcionalitu jednotlivých systémů se také konalo několik workshopů zamě-

řených na přípravu a sestavení výkazu PKP a asistenci při sestavení roční závěrky. 
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Servis a podpora 

Služby v oblasti servisu a podpory byly poskytovány zaměstnancům SSČ, KAV a dalším zákazní-

kům z AV ČR. 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, bez-

pečné vzdálené připojení VPN apod.).  

V souvislosti s pandemií nemoci SARS CoV-2 se zásadně v celé organizaci rozšířila práce z do-

mova. Zejména na začátku vyvolala extrémní nároky na vzdálenou technickou pomoc s instalací 

a provozem VPN připojení a vzdáleným připojením k IT prostředkům. Dále bylo nutné repasovat 

velké množství notebooků, které již byly určeny k vyřazení, aby mohly být zaměstnancům pro 

práci z domova zapůjčeny. Díky dřívější implementaci online nástrojů Office 365 bylo možné 

velkou část činností vykonávat vzdáleně a zavedení plošné práce z domova bylo díky tomuto 

snazší. Neslo to s sebou však další požadavky na technickou podporu a zaškolování.  

Jako zásadní se také ukázala nutnost zajistit vývoj aplikace pro online tajné volby primárně ur-

čené pro Akademický sněm AV ČR, která by se ovšem mohla v budoucnu využít pro všechna 

pracoviště AV ČR. Ve spolupráci s ÚTIA, který poskytl vlastní aplikaci pro tajnou volbu, bylo ještě 

před dokončením na zakázku vyvíjené aplikace realizováno v rámci podzimního Sněmu online 

hlasování o volbě předsedy AV ČR pro funkční období 2021–2025.  

 

Online volby v rámci Akademického sněmu 

V roce 2020 patřily mezi významné projekty v oblasti servisu a podpory: 

› povýšení Windows SQL server 2016 na novou verzi, 

› řešení licenčního modelu produktů Microsoft pro AV ČR, 

› update MyQ na aktuální verzi 7.2, 

› řešení automatického update 602xml, 

› aktualizace všech PC na Win 10 minimálně build 1909, 

› aktualizace VMware nasazení vCenter 7U1 a esxi 7U1, 

› upgrade serverů Veeam, 
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› instalace nové páskové knihovny, 

› pilotní projekt skenování do Onedrive, 

› pilotní projekt nasazení KFS pro objednávání spotřebního materiálu Kyocera, 

› zajištění návrhu a realizace aplikace pro elektronické volby. 

Správa sítí  

Hlavní náplní při správě sítí byla v roce 2020 výstavba páteřní optické sítě v ulici Hybernská, 

která připojuje akademické objekty do sítě PASNET, a plánovaná modernizace páteřních uzlů sítě 

AV ČR tak, aby vyhovovaly standardům moderního protokolu IPv6 při přenosové rychlosti 40 Gbps. 

V provozní oblasti byla poskytována nezbytná administrativní, servisní, hostingová a konzultační 

činnost v síti AV ČR a ve spolupráci s IT specialisty vysokých škol (ČVUT, UK, VŠE) byla zabezpe-

čena jednotná správa celé akademické síť PASNET.  

V roce 2020 patřily mezi významné projekty v oblasti správy sítí: 

› modernizace síťových uzlů ÚJF a ÚH AV ČR, 

› modernizace přepínače L2/L3 na perimetru sítě PASNET – Zikova 4, Praha 6, 

› modernizace bezdrátové sítě Eduroam v lokalitě Národní, Praha 1 – nasazení centrálního 

řídícího prvku pro bezdrátové sítě KNAV, KAV a SSČ a zlepšení pokrytí WiFi signálu v ce-

lém objektu, 

› modernizace přepínačů v lokalitě Národní, Praha 1, která umožnila implementaci bez-

pečnostního systému pro řízení přístupů koncových stanic k lokální počítačové síti KAV, 

KNAV a SSČ, 

› modernizace dálkového MW spoje Praha–Liblice, která se uskutečnila na základě zvýše-

ných požadavků na internetovou konektivitu, umožnila datové přenosy rychlostí až 1Gb/s, 

› modernizace přepínačů v lokalitě KC Liblice, která umožnila propojení s počítačovou sítí 

v lokalitě Národní a nasazení jednotného bezpečnostního systému pro řízení přístupů 

koncových stanic k lokální síti (protokol 802.1x), 

› aktualizace systému EduID v důsledku přechodu na nový decentralizovaný informační 

systém AV ČR, 

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

› konzultační činnost při rozšíření a změně IPv6 adresního rozsahu AV ČR, 

› lektorská činnost. 
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Serverová infrastruktura 

Jedním z hlavních úkolů SSČ je správa serverové infrastruktury pro provoz celoakademického 

EIS. Proto bylo v roce 2020 potřeba zajistit obnovu této infrastruktury jak pro zajištění provozu 

současného EIS, tak pro zabezpečení technologické platformy pro pracoviště, která výběr nových 

informačních systémů již dokončila. 

V první polovině roku tudíž byly pořízeny dva nové servery včetně licencí pro virtualizační plat-

formu VMware, které rozšířily cluster serverů o potřebnou kapacitu pro poskytování hostingu 

virtuálních serverů nových ekonomických systémů. 

Dále se uskutečnila veřejná zakázka na obnovu serverů primárního a záložního uzlu EIS. Bylo 

pořízeno diskové úložiště v lokalitě serverovny Mazanka, servery pro provoz databáze Oracle 

v režimu vysoké dostupnosti, servery pro virtualizaci aplikačních serverů EIS, páskové knihovny 

pro zálohování dat databáze EIS a virtuálních aplikačních serverů, SAN (Storage Area Network) 

přepínače pro zajištění vysokorychlostní komunikace serverů a úložišť, dva síťové přepínače 

a dva firewally, které zvýší síťovou propustnost a zabezpečí obě serverovny pro provoz EIS. 

Na podzim 2020 byla připravena infrastruktura pro vznik nového prostředí EIS3, které muselo 

být odděleno od původního EIS. Během listopadové migrace vznikly nové aplikační servery sys-

tému Verso, nové aplikační a databázové servery centrálního úložiště dokumentů (CUL) Alfresco, 

nové autentizační servery na platformě Open LDAP a oddělené databázové prostředí Oracle. 

Dále se SSČ v roce intenzivně zabývalo přípravou infrastruktury pro nový EIS, jehož implementace 

začala v roce 2020.  Vzniklo tak několik virtuálních serverů převážně pro testování a přípravu migrace.  

Součástí poskytovaných služeb v oblasti serverové infrastruktury byla standardní technická pod-

pora uživatelům EIS, pravidelné bezpečnostní aktualizace a zálohování operačních systémů ser-

verů EIS, aplikace nových verzí a opravných patchů systému EGJE, správa certifikátů a bezpeč-

nostních pravidel síťových přístupů k EIS.  

Další služby se týkaly rozšíření hostingu virtuálních serverů pro provoz samostatných EIS. Byly 

poskytovány virtuální databázové servery, aplikační servery, úložiště dokumentů a záloh. Servery 

se denně zálohovaly systémem Veeam Backup & Replication a jejich operační systémy pravi-

delně aktualizovaly. 

Webové služby  

SSČ pro pracoviště AV ČR poskytovalo širokou nabídku webových služeb. Mezi zásadní aktivity 

patřilo zajištění provozu centrálního systému pro správu obsahu webů (CMS) a tvorba webových 

stránek a různých databázových děl (weby, aplikace, e-shopy), včetně dalších činností s tím sou-

visejících. V roce 2020 došlo k postupnému povýšení řešení CMS systémů a serverů kvůli vyšší 

bezpečnosti provozu a dat, lepší dostupnosti, stability a rychlosti.  

Nejdůležitějším webem zpracovávaným v celoakademickém dosahu se zacílením na odbornou, 

laickou i studentskou veřejnost je hlavní akademický web www.avcr.cz a související podweby 

jako Strategie AV 21 a další, Týden vědy a techniky AV ČR, Živa, Věda kolem nás, Euraxess, 

Otevřená věda, Veletrh vědy, Týden mozku a jiné. 

http://www.avcr.cz/
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Mezi subjekty, kterým SSČ poskytovalo svoje služby v oblasti webů roce 2020, patřila tato pra-

coviště: ASÚ, BTÚ, ČSGBT, EA ČR, EKK, EÚ, FLÚ, FZÚ, KAV, MÚA, OÚ, PSÚ, SOÚ, SMP, SSČ, ÚFP, 

ÚIACH, ÚJČ, ÚJČ – KSJ, ÚJF, ÚTAM, ÚŽFG. 

 

Webové stránky SSČ AV ČR 
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Medializace, popularizace a vzdělávací činnost 

SSČ v roce 2020 standardně popularizovalo významné vědecké výsledky a špičkové osobnosti 

české vědy. Vydávalo oficiální periodika AV ČR, která v tištěné a elektronické podobě šíří po-

znatky o vědě a dění v AV ČR, slouží k interní potřebě i k propagaci AV ČR navenek a archivačním 

účelům. Mělo na starosti kompletní správu sociálních médií AV ČR. Rovněž zajišťovalo audiovi-

zuální tvorbu pro potřeby AV ČR a zabezpečovalo provoz konferenčních sálů v budově AV ČR. 

SSČ zřídilo nové Oddělení protokolu (OP), které zajišťuje organizaci vybraných slavnostních a spo-

lečenských akcí AV ČR a protokolární podporu vedení AV ČR i návštěv významných hostů. Záro-

veň zabezpečuje finanční partnerství na popularizačních aktivitách AV ČR.  

V červnu 2020 oddělení uspořádalo ve vile Lanna ceremoniál předání Prémie Otto Wichterleho 

22 laureátům. Prestižní ocenění podpořené finanční odměnou mohou získat pouze perspektivní 

vědci či vědkyně do 35 let z AV ČR, kteří dosáhli špičkových výsledků ve svém oboru. Diplom 

převzali z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové. Ceremoniálu se zúčastnili členové Akade-

mické i Vědecké rady AV ČR, ředitelé pracovišť, rodinní příslušníci oceněných vědců a novináři.  

 

Předávání Prémií Otto Wichterleho 

SSČ se v roce 2020 podílelo na LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR, které se poprvé ko-

nalo online. Zásadním příspěvkem SSČ k průběhu Sněmu AV ČR bylo zajištění aplikace a online 

volby kandidáta na předsedu AV ČR pro volební období 2021–2025. Drtivou většinou byla do 

čela AV ČR opět zvolena Eva Zažímalová. 

V roce 2020 pokračovalo SSČ v dlouholeté tradici konání slavnostních novoročních představení 

v historické budově Národního divadla v Praze. Tentokrát organizačně zajistilo provedení opery 

italského skladatele Giacoma Pucciniho Turandot. Akce opět nabídla příležitost k neformálnímu 

setkání významných osobností politického, veřejného, vědeckého a kulturního života i zástupců 

partnerských organizací a sponzorů. 
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Pro potřeby posílení interní komunikace v rámci SSČ i AV ČR vzniklo v roce 2020 Oddělení interní 

komunikace. Oddělení se v roce 2020 podílelo na postupné realizaci koncepce interní komuni-

kační strategie a zajištění interní informovanosti zaměstnanců SSČ. V návaznosti na koncepci 

oficiálních periodik AV ČR odpovídalo za přípravu interního časopisu AB / Akademický bulletin 

a dalších interních mediálních výstupů. 

V roce 2020 vzniklo rovněž Oddělení vztahů s veřejností (OVV), jehož prvořadým úkolem bylo 

zajišťovat přímou komunikaci s veřejností a poskytovat informační servis příchozím návštěvníkům 

i zaměstnancům AV ČR. Cílem OVV bylo taktéž spoluvytvářet a udržovat pozitivní image AV ČR, 

která přispívá k příznivému vnímání AV ČR jako otevřené a vstřícné instituce. 

Významnou součástí aktivit SSČ je popularizace výsledků výzkumů jejích pracovišť a šíření po-

znatků a vědomostí mezi studenty, žáky, jejich pedagogy i laickou veřejnost. SSČ tak naplňuje 

nejen své poslání, ale i zákonnou funkci AV ČR zabezpečovat prostřednictvím svých pracovišť 

výzkum v rozsáhlém spektru přírodních, technických, sociálních a humanitních věd, přispívat 

k rozvoji poznání na mezinárodní úrovni, šířit a uplatňovat výsledky své činnosti a zároveň tímto 

způsobem zvyšovat úroveň vzdělanosti, kultury a konkurenceschopnosti ČR a napomáhat při ře-

šení aktuálních potřeb společnosti. 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, stejně jako SSČ jakožto infrastrukturní pracoviště.  

Zveřejňovat vědecké výsledky a vysvětlovat aktuální dění v souvislostech vědeckého poznání 

pomáhá Tiskové oddělení (TO). Usiluje o vylepšení pozitivního obrazu AV ČR a jejích pracovišť 

u veřejnosti formou spolupráce s redakcemi médií na jedné straně a medializací práce vědců jed-

notlivých pracovišť na straně druhé. 

Mediální, popularizační i vzdělávací činnosti SSČ však v roce 2020 podstatným způsobem za-

sáhla, ovlivnila a proměnila pandemie SARS CoV-2. Od 12. března, kdy byl v ČR poprvé vyhlášen 

nouzový stav, radikálně omezen chod ekonomiky, uzavřeny školy, obchody, restaurace, a nako-

nec i státní hranice, se veškerá mediální činnost tiskového oddělení soustředila na jediné: vy-

světlovat témata spojená s aktuální krizí šíření nové nemoci SARS CoV-2.  

Téma vývoje pandemie, dopadu vládních opatření, testování a později vývoje vakcín a očkování 

se stalo trvalou součástí zpravodajství a vědci jako biochemik Jan Konvalinka, imunolog Václav 

Hořejší, virolog Libor Grubhoffer, biochemik Zdeněk Hostomský, molekulární genetik Jan Pačes, 

ekonom Daniel Münich a další se stali nejvýraznějšími tvářemi zosobňujícími „boj“ AV ČR s pan-

demií SARS-CV-2. Od května 2020, kdy se zdálo, že se epidemii v ČR podařilo zastavit a vláda 

začala uvolňovat opatření, se opět do hledáčku médií dostala ve větším rozsahu též věda. Pan-

demie však i nadále zůstala trvalou součástí mediální agendy. 

Celkově bylo v roce 2020 ve všech sledovaných mediálních zdrojích zaznamenáno 21 598 pří-

spěvků s heslem AV ČR a jeho podobami, z toho 63 % na internetu, 28 % v tištěných médiích, 4 % 

v agenturním zpravodajství ČTK, z níž čerpají další média, 3 % v televizním vysílání a 2 % v roz-

hlase. Podle údajů společnosti Newton Media se heslo Akademie věd objevovalo ve sledovaných 

médiích každý měsíc průměrně 2000krát. Naprostá většina informací o AV ČR v médiích měla 

pozitivní vyznění.  

Na základě poptávky od Parlamentu ČR pokračovalo SSČ druhým rokem v přípravě expertních 

stanovisek AVex. Jejich smyslem je poskytnout zákonodárcům, ale i vybraným velvyslancům 



  

 

SSČ AV ČR, v. v. i. | Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 strana 44 z 68 

 

 

a evropským poslancům nezávislé a nestranné odborné informace o konkrétních a aktuálních ce-

lospolečenských problémech a možnostech jejich řešení. Zpracování expertních stanovisek po 

odborné stránce garantují příslušná pracoviště AV ČR. V roce 2020 bylo zpracováno celkem šest 

čísel: rezistence proti antibiotikům (garant MBÚ), skleníkový efekt (garant ÚT), degradace půdy 

(garant BC), klimatická změna (garant ÚVGZ – CzechGlobe) a poškozené zdraví populace v Ús-

teckém kraji (garant ÚEM). Navíc bylo připraveno speciální číslo věnované virům (garant ÚOCHB). 

AVex o dvojnásobném rozsahu osmi stran představil různé typy virů, které jsou zásadními lid-

skými patogeny a mohly by se stát hrozbou pro současnou společnost, a předestřel možnosti, 

jak jim účinně čelit. Zohlednil také možné využití virů jako biologických zbraní. 

Popularizační akce pro laickou i odbornou veřejnost 

SSČ připravilo v roce 2020 dvě série podcastů – audio rozhovorů z vědeckého prostředí. Na jaře 

byly podcasty zařazeny v rámci projektu Věda na doma, na podzim 2020 se cyklus osamostatnil 

pod názvem Věda na dosah. Podcasty AV ČR jsou k dispozici na platformách Anchor, Spotify, 

Google Podcasts, Apple Podcasts, Soundcloud a dalších. 

Aktuality z dění na AV ČR a jejích pracovištích byly popularizovány prostřednictvím hlavních we-

bových stránek i sociálních sítí. Nejsledovanější sociální sítí zůstává Facebook (42 tisíc fanoušků), 

následuje Instagram (13 500) a Twitter (7100). Oficiální profily AV ČR zabodovaly v 18. ročníku 

prestižní soutěže Zlatý středník: v kategorii Využití sociálních sítí získal Instagram AV ČR třetí 

místo. Ke skokovému nárůstu počtu fanoušků především na Facebooku zásadně přispěl úspěšný 

online projekt Věda na doma (www.vedanadoma.cz). Popularizátoři a popularizátorky vědy z AV ČR 

streamovali a vysílali „vlastnoručně” vyrobená videa na sociálních sítích AV ČR a vytvářeli vě-

decko-popularizační grafický a textový obsah. Projekt mířil na velké skupiny fanoušků (rodiče, 

studenty, učitele), kteří mohli využít materiály při distanční výuce. Videa zaznamenala více než 

750 tisíc zhlédnutí a web projektu s e-zdroji za dobu pandemie a uzavření škol navštívilo přes 

80 tisíc uživatelů. Věda na doma byla zařazena jako jeden z prvních online zdrojů e-vzdělávání 

do rozcestníku MŠMT.  

SSČ i nadále pokračuje ve spolupráci s ČT při přípravě cyklu pořadů o vědě s názvem Zvěd. Jde 

o YouTube kanál AV ČR, v němž se youtuber Vojtěch Klinger snaží přijít na kloub záhadám a pro-

blémům, které řeší vědci. Na vědcích napříč obory vyzvídá, na čem pracují a jaké jsou výsledky 

jejich výzkumů. Pořad vysílá ČT na kanálu určeném pro děti, na ČT :D. Poslední film dokumentár-

ního cyklu Tiché hrozby, který SSČ připravuje v rámci Strategie AV21, byl již dokončen. Snímek 

Mizející půda, který vznikl na základě terénního průzkumu ve spolupráci s odbornými pracovišti 

AV ČR, veřejnosti představuje problematiku eroze zemědělské půdy, která není všeobecně do-

statečně známa, ale jejíž důsledky a možné škody mohou být zásadní. ČT jej uvede v jarních 

měsících roku 2021. Podobně jako předchozí díly jej doplní beseda odborníků, kterou bude opět 

moderovat Václav Moravec. Předchozí díly se ve vysílání dočkaly opakovaných repríz. Další při-

družená aktivita SSČ obsahovala mj. prezentaci Strategie AV21 při popularizačních akcích Veletrh 

vědy a Týden vědy a techniky AV ČR nebo v projektu Nezkreslená věda V. Pokračuje také tvorba 

audiovizuálních prezentací pracovišť AV ČR a materiálů pro Akademický sněm. 

V listopadu 2020 SSČ uspořádalo jubilejní, v mnoha směrech netradiční 20. ročník festivalu Tý-

den vědy a techniky AV ČR.  
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Věnován byl především památce profesora Rudolfa Zahradníka, který stál v čele AV ČR v letech 

1993 až 2001. Vzhledem k aktuální pandemické situaci se festival konal online. Pracoviště AV ČR 

se ke ztíženým podmínkám postavila čelem a navzdory epidemii uspořádala pro příznivce vědy 

a poznání i letos bohatý program. Do 20. ročníku se zapojilo 29 pracovišť AV ČR a 10 vědeckých 

partnerů. Diváci festivalu se prostřednictvím přednášek dozvěděli, jak jednotlivá pracoviště 

AV ČR přispěla v boji proti pandemii SARS CoV-2, a oslavili 130. výročí založení předchůdkyně 

dnešní AV ČR. Přednáškovým cyklem a následnou diskusí s vědci provedly moderátorky Jana 

Plodková a Lucie Křížková. Online se konaly i tradiční akce jako besedy, projekce filmů, virtuální 

procházky a další akce určené pro širokou veřejnost. Program online festivalu, který byl dostupný 

na webových stránkách TVT a na profilech sociálních sítí AV ČR, se těšil velké sledovanosti. Před-

nášky z online studia na Národní zhlédlo 45 tisíc diváků, program pracovišť AV ČR si nenechalo 

ujít 33 tisíc zájemců.  

 

Pozvánka na online Týden vědy a techniky 

Sedmý ročník fotografické soutěže Věda fotogenická pořádané SSČ v roce 2020 zaznamenal 

rekordní počet přihlášených snímků. Porota posuzovala celkem 362 fotografií od 106 zaměst-

nanců z 34 pracovišť AV ČR. Soutěžilo se opět ve třech kategoriích. Z hlavní, nazvané Věda foto-

genická, porota vybrala reprezentativní sérii pro oficiální kalendář AV ČR a výstavu. Vedlejší ka-

tegorie se zaměřily na volnou tvorbu. První s názvem Živly v přírodě shromáždila snímky, které 

vědci pořídili při svém pracovním nebo soukromém pobytu v krajině. Druhá vedlejší kategorie 

obsáhla aktuální téma Věda v karanténě. Jelikož se nemohla uskutečnit tradiční vernisáž se slav-

nostním vyhlášením, přesunula se výstava do online prostoru v podobě video prohlídky s úvod-

ním slovem předsedkyně AV ČR. Výstavou diváky provedla předsedkyně odborné poroty Markéta 

Pravdová a člen odborné poroty Michael Komm. Oceněné snímky byly vystaveny od poloviny 

prosince 2020 v Galerii Věda a umění, která však byla vzhledem k epidemické situaci uzavřena. 

Zájemci si je proto mohli prohlédnout pouze na webových stránkách projektu www.vedafotoge-

nicka.cz, na nichž se také dozvěděli veškeré informace. 

Také Noc vědců, jedna z největších mezinárodních vědecko-popularizačních akcí, které se kaž-

doročně účastní tisíce vědeckých a vzdělávacích institucí z více než 30 zemí, se uskutečnila on-

line. SSČ se do této prestižní akce celoevropského formátu zapojuje od roku 2018, čímž se zařazuje 

https://avcr-my.sharepoint.com/personal/tomanek_ssc_cas_cz/Documents/Plocha/www.vedafotogenicka.cz
https://avcr-my.sharepoint.com/personal/tomanek_ssc_cas_cz/Documents/Plocha/www.vedafotogenicka.cz
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na mezinárodní mapu účastníků a zvyšuje povědomí veřejnosti o AV ČR a jejích popularizačních 

aktivitách. Noc vědců je zpravidla jednodenní popularizační akcí pro širokou veřejnost, jež se 

koná v sídle AV ČR na Národní třídě. Návštěvníci jsou zvyklí centrálu největší mimouniverzitní 

vědecké instituce pravidelně navštěvovat, a Noc vědců proto není výjimkou a každoročně zazna-

menává příznivou účast a ohlasy veřejnosti i médií. Pro návštěvníky je atraktivní nejen program, 

jehož hlavní částí jsou přednášky odborníků, ale i workshopy, výstavy, exkurze či filmové pro-

jekce. Návštěvníci navíc mají možnost si prohlédnout budovu AV ČR a běžně nepřístupná místa, 

jako je střecha AV ČR nebo trezor Knihovny AV ČR, navíc v nevšedním, večerním čase. Každý 

ročník spojuje jedno téma, které se odráží ve skladbě programu, v roce 2018 byla „noc“ věnována 

100 letům české vědy, o rok později ekologickému tématu Šetrně k planetě a v roce 2020 byl 

pojítkem akce Člověk a robot. Do odborného programu se zapojují vědci z AV ČR i dalších odbor-

ných pracovišť. V roce 2020 se akce s ohledem na situaci spojenou s pandemií SARS CoV-2 

vůbec poprvé v historii kompletně přesunula do online prostoru. Diváci tak mohli program zhléd-

nout nejen v den konání akce, ale i v další dny. Přednášky a reportáže vidělo skoro tři a půl tisíce 

zájemců z řad studentů vysokých a středních škol i laické veřejnosti. 

Veletrh vědy je největší populárně-naučnou akcí v ČR, kterou SSČ každoročně pořádá. Zabývá 

se vědou ve všech jejích podobách a návštěvníkům nabízí to nejzajímavější ze světa přírodních, 

technických, humanitních i společenských oborů. Veletrh vědy 2020 se měl konal ve své tradiční 

podobě od 6. do 8. června v PVA Expo Praha. Vzhledem k opatřením ohledně šíření onemocnění 

SARS CoV-2 bylo ovšem rozhodnuto, že se v klasickém formátu nemůže uskutečnit. Fyzická po-

doba s expozicemi v PVA Expo Praha byla tedy s ohledem na bezpečnost potenciálních návštěv-

níků a z nutnosti dodržení aktuálních vládních nařízení zrušena. Z tohoto důvodu se Veletrh vědy 

přenesl do online prostředí. Na oficiální webové stránky (www.veletrhvedy.cz) organizátoři ve-

letrhu po domluvě s pracovišti AV ČR a externími partnery (firmami, institucemi a výzkumnými 

pracovišti mimo AV ČR) umístili až do konce roku 2020 na 36 unikátních profilů s nejrůznějšími 

audiovizuálními materiály a texty o vystavovatelích, kteří se měli veletrhu zúčastnit. Jednotlivě 

byli navíc propagováni na oficiálních FB stránkách Veletrhu vědy, a partneři tak měli možnost 

prezentovat své firmy, pracoviště či instituce formou online medailonků. Návštěvníci webových 

stránek veletrhu mohli zhlédnout virtuální prohlídky pracovišť AV ČR, krátké dokumenty (o vzniku 

knihy od Evy Lamelové, jenž poskytl ÚDU, nebo dokument Pod povrchem – Stoleté působení 

ARÚP), online výstavy (Zaniklé expozitury ARÚP) a další videa (Jak pomáhá cyklotron lékařům 

od ÚJF nebo Zavírání šupin šišky borovice černé od ÚEB). 

Vzdělávací akce 

Vzdělávací program pro pracovníky THS, jenž zabezpečuje SSČ, si klade za cíl systematicky vzdě-

lávat a rozvíjet klíčové pracovníky THS a připravovat je na budoucí manažerskou pozici v rámci 

AV ČR, a to kombinací přednášek na měkká, manažerská a legislativně ekonomická témata. Po-

zitivním efektem programu je vytvoření platformy pro pravidelné setkávání pracovníků THS a sdí-

lení jejich znalostí a informací napříč pracovišti AV ČR. Vzdělávání probíhá ve dvou na sebe na-

vazujících stupních, pro začátečníky a pokročilé. V tomto ročníku vzdělávacího programu byla 

otevřena jedna skupina pro stupeň „začátečníci“, kam se přihlásilo 15 zájemců, čímž byla zcela 

naplněna kapacita skupiny. Ve stupni „pokročilí“ pokračovalo dalších 20 účastníků, kteří byli roz-

děleni do dvou skupin. Pracovníci THS všech pracovišť AV ČR mají také možnost účastnit se 

pouze přednášek na legislativně ekonomická témata. Devátý ročník vzdělávacího programu byl 
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poznamenán pandemickou krizí, a proto se nemohl uskutečnit v podobě a zejména v rozsahu, ve 

kterém byl naplánován. Od ledna do října 2020 se konalo 15 školení/přednášek místo původně 

plánovaných 26. Školení, jež se neuskutečnila, byla zařazena do 10. ročníku programu, který 

bude zahájen v únoru 2021. 

Pro pracovníky THS se také podařilo zorganizovat a realizovat formou videokonference v online 

prostředí aplikace ZOOM jarní i podzimní Setkání pracovníků THS, pokaždé s účastí více než 

130 osob, na kterých se řešily aktuální otázky spojené s každodenní činností technicko-hospo-

dářských správ pracovišť AV ČR. 

Patnáctý ročník vědeckých stáží pro středoškolské studenty Otevřená věda pořádaný SSČ lze 

i přes nepříznivé podmínky způsobené epidemickou situací vyhodnotit jako zdařilý. Na podzim 

roku 2019 byli osloveni lektoři studentských vědeckých stáží z řad vědecko-výzkumných pra-

covníků AV ČR. Ti vypsali nabídku témat svých stáží ze všech tří vědních oblastí – oblasti věd 

o živé přírodě a chemických věd, oblasti věd o neživé přírodě a oblasti humanitních a společen-

ských věd. Do projektu se zapojili vědečtí pracovníci z 32 pracovišť AV ČR v Praze, Brně, Ondře-

jově a dalších městech. Nabídka stáží byla určena pro studenty z celé republiky. Celkem se při-

hlásilo 449 zájemců. Stáže se konaly od ledna do prosince 2020 včetně letních prázdnin 

v minimální časové dotaci osm hodin za měsíc. V roce 2020 vzešlo z projektu celkem 161 stá-

žistů, kteří se přímo na pracovištích AV ČR pod vedením lektora věnovali 97 konkrétním výzkum-

ným tématům buď individuálně, nebo ve dvou až tříčlenných týmech. Po jarním nouzovém stavu 

byly stáže přizpůsobeny nezvyklému režimu a přešly převážně do podoby online komunikace, 

a tudíž kromě konzultací, zadávání úkolů a rešerší literatury byli lektoři i studenti nuceni přeplá-

novat osobní setkání na letní měsíce. V průběhu prázdnin skutečně došlo jak na osobní setkání 

na pracovištích AV ČR, tak na experimentální části výzkumu. Podzim a opětovné zhoršení epide-

mické situace už studenti i lektoři věnovali zpracování výstupů společné vědecké činnosti. Vý-

sledky své práce studenti představili na závěrečné studentské konferenci, která se uskutečnila 

26. listopadu online prostřednictvím aplikace ZOOM. Jednotlivé prezentace byly rozděleny do tří 

soutěžních kategorií podle vědních oblastí. Každou hodnotila vlastní odborná porota, která vybrala 

tři nejlépe prezentované stáže. Lektoři a další zájemci mohli sledovat stream konference na YouTube 

kanálu projektu. Účast loňských stážistů byla velká a jejich připravenost obdivuhodně precizní. 

Závěr roku tradičně patřil náboru nových středoškolaček a středoškoláků se zájmem o vědu a bá-

dání. Po celý loňský listopad probíhala mediální kampaň Otevřené vědy, která směřovala přede-

vším na středoškolské studenty, jejich pedagogy a rodiče. Této skutečnosti byly přizpůsobeny 

také využité komunikační nástroje. Mediální kampaň probíhala především prostřednictvím online 

reklamy na sociálních sítí Faceboook a Instagram Otevřené vědy za spolupráce sociálních sítí 

AV ČR a dalších pracovišť AV ČR, reklamní kampaně zprostředkované službami Google a Se-

znam.cz a spolupráce s mediálními partnery Aktuálně.cz, Seznam.cz, Česká televize. Kampaň 

Otevřené vědy v roce 2020 pokryla všechny typy médií, která jsou v ČR nejvíce sledována: soci-

ální sítě, internetová reklama, online média, televize i rádio. Díky úspěšné kampani a ze strany 

vědkyň a vědců AV ČR skutečně pestré a kvalitně připravené nabídce stáží Otevřené vědy pro rok 

2021 se organizátorům podařilo shromáždit prozatím rekordní počet přihlášek – 1707. Z daného 

počtu pracovníci AV ČR vyhodnotili celkem 196 nejvhodnějších adeptů, kteří se v roce 2021 mo-

hou zapojit do vědecké činnosti na 31 pracovištích AV ČR.   
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NEZkreslená věda je aktuálně nejúspěšnějším videoformátem AV ČR. Tento ojedinělý popularizačně-

vzdělávací cyklus, kterým provází nezaměnitelný komentář Pavla Lišky, Báry Hrzánové a Radka Ho-

luba a ilustrace Tomáše Zacha a Markéty Smolíkové Kubátové, už na YouTube kanálu Otevřené vědy 

zhlédlo přes 6,5 milionu diváků. Krátké animované filmy edukativní a zábavnou formou přibližují vědu 

nejen studentům a pedagogům středních škol. První 10dílná série NEZkreslené vědy vznikla v roce 

2014. Pozitivní ohlasy právě od pedagogů a studentů středních škol a gymnázií motivovaly ke 

vzniku dalších pěti sérií. V tuto chvíli je hotových 47 dílů, které se věnují nejrůznějším tématům 

z přírodních, technických, humanitních i společensko-vědních disciplín (Urychlovač částic, Černé 

díry, Mnichovská dohoda, Klimatická změna, Ekosystémy, Uhelné prázdniny, Superpočítače, 

Voda, Barbaři). Projekt vytváří SSČ, které se s ním pravidelně účastní filmových festivalů a pre-

zentuje ho na vědeckých a vzdělávacích akcích v ČR i v zahraničí. Odbornými garanty jednotli-

vých dílů jsou vědci z AV ČR. 

 

NEZkreslená věda 

Letní vědecký kemp pro pedagogy, který se konal ve dnech 10.–22. srpna 2020 v penzionu Stará 

škola v Jindřiši u Jindřichova Hradce, obsahoval tři po sobě jdoucí vzdělávací bloky. První byl 

určen učitelům I. stupně ZŠ, druhý učitelům matematiky a fyziky, třetí blok pedagogům chemie 

a biologie. Zúčastnilo se jich celkem 35 pedagogických pracovníků. Program byl koncipován for-

mou 25 interaktivních workshopů a praktických cvičení a jedné exkurze se vzdělávacím progra-

mem v Zoo v Hluboké nad Vltavou. 

Program kempu byl sestaven s ohledem na finanční nenáročnost použitého materiálu a pomůcek, 

aby se mohly používat i ve školách. Zakoupené pomůcky a materiál se efektivně využily při jednot-

livých workshopech a cvičeních, vícerázové pomůcky a materiál byl po skončení pokusů poskytnut 

pedagogům, kteří ho dále využijí během školního roku. 

Lektorské zázemí zajistili vědečtí pracovníci z AV ČR, didaktičtí pracovníci z VŠ a samotní učitelé 

s dlouholetou praxí. Na programu se podílely ÚFCH JH, ÚEB, FZÚ a další pracoviště. SSČ poprvé 

zorganizovalo Wichterleho kemp. Koncipován byl jako třídenní setkání laureátů Prémie Otto 

Wichterleho a iniciovali jej sami laureáti ročníku 2020. Ocenění vědci se kromě krátkého setkání 

při slavnostním předávání ocenění totiž nemají možnost více poznat, a tak vznikla myšlenka na 

společné setkání, na kterém by účastníci představili výzkum, za nějž byli oceněni, a navzájem se 
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tak inspirovali. Setkání laureátů Prémie Otto Wichterle roku 2019 a 2020 se uskutečnilo v září 

v Konferenčním zámku v Nových Hradech. Do programu byly zařazeny i workshopy zaměřené na 

soft skills (prezentační dovednosti, rétoriku nebo mluvení na kameru). 

Komunikace vědy 2020 je cyklus vzdělávacích kurzů, jenž SSČ organizuje pro pracovníky AV ČR, 

kteří mají na pracovištích ve své gesci popularizaci vědy a jsou členy Kolegia popularizátorů a pra-

covníků PR. Cílem projektu bylo seznámit účastníky s prostředky komunikace vědy v mediálním 

světě a také vytvořit platformu pro neformální setkávání a sdílení znalostí, zkušeností a vzájemné 

inspirace. Oproti původně plánovaným osmi kurzům se jich vzhledem k pandemii SARS CoV-2 

podařilo uskutečnit pouze polovinu. Konkrétně šlo o školení mediálního monitoringu, autorského 

práva ve vědě a marketingu, psaní tiskové zprávy. Na nastalou situaci reagoval kurz, který se 

věnoval tomu, jak přetavit offline událost v událost online. Nadšená zpětná vazba účastníků kurzů 

doložila, že je nutné se tomuto projektu věnovat i v nadcházejícím roce.  

Vzhledem k situaci způsobené pandemií SARS CoV-2 a souvisejícím opatřením vlády se namísto 

plánovaných pěti setkání oblíbeného Managementu vědy pro ředitele pracovišť AV ČR a jejich 

vyšší management uskutečnilo pouze jediné, a to ve dnech 20.–21. 2. 2020. Tématem byla Argu-

mentace a Stress management. Součástí setkání byla i beseda s Danielem Münichem, který si 

připravil příspěvek Dlouhodobé trendy publikačního výkonu a intenzity výzkumných pracovišť 

v ČR a postřehy k hodnocení v sektoru vysokých škol. Přítomno bylo 36 účastníků. 

Výstavy 

Výstavní sezonu v roce 2020 zahájila v Galerii Věda a umění výstava Voda, kterou připravilo SSČ 

ve spolupráci s ÚH. Vernisáž se konala 7. února a z důvodu uzavření výstavního prostoru kvůli 

epidemickým opatřením byla k vidění byla pouze do 3. března. Pojednávala o koloběhu vody 

v přírodě, o způsobu, jimž si člověk vodu z přírody bere, používá ji a v jakém stavu ji do přírody 

vrací; jak se měří srážky, kolik vody je schopna zadržet půda, jak voda odtéká z krajiny či kolik se 

jí vypaří. 

Výstava o českých vědcích a vědkyních putuje už od roku 2014 po kulturních a vzdělávacích 

institucích napříč ČR. Od roku 2018, kdy byla přeložena do angličtiny, je navíc v rámci kulturních 

a vzdělávacích akcí, veletrhů a oslav vystavována i na velvyslanectvích, v Českých centrech a na 

dalších místech (Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, v centrech v Las Vegas, Salt Lake City, Pho-

enixu nebo Memphisu). Po navázání spolupráce s MZV ČR je od roku 2019 zařazena do meziná-

rodního systému výpůjček i pro zájemce mimo USA, v rámci čehož byla vystavena například v Sa-

údské Arábii nebo během Evropského fóra pro vědu, výzkum a inovace v Německu. Úspěšná byla 

také spolupráce s Českou poštou, kdy se jednotlivé postery objevily na obrázcích známek a po-

hlednicích v projektu Pohlednice online. Popularizační výstavy Čeští vědci a jejich vynálezy 

a České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě prezentují vědecké osobnosti nezvyklou for-

mou originálních karikatur, jejichž autorem je ilustrátor Přemek Ponáhlý. Osobité grafické zpra-

cování přibližuje divákům všech generací významné historické a současné vědecké osobnosti 

a objevy s humorem a nadsázkou. K zobrazeným osobnostem patří například vynálezce polaro-

grafu a nositel Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský, objevitel antivirotik používaných v léčbě 

HIV/AIDS Antonín Holý, objevitel čtyř krevních skupin Jan Janský, vynálezce stejnojmenné vodní 

turbíny Viktor Kaplan, vynálezce měkkých kontaktních čoček Otto Wichterle a další. 
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Výstava TGM na síti přiblížila angažovaného intelektuála Tomáše G. Masaryka v různých formách 

komunikace. Vznikla ve spolupráci s MÚA a návštěvníci galerie si ji mohli prohlédnout od 1. června 

do 31. července, poté byla vernisáž z důvodu vládních epidemických opatření zrušena. Výstava 

se uskutečnila na základě účelové podpory MK ČR v rámci projektu NAKI II „Mezinárodní kore-

spondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918“. 

Při příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského připravil FLÚ výstavu J. A. K.: Komen-

ský v kulturách vzpomínání. Tato výstava zahrnovala textové a obrazové materiály, divadelní 

a filmová zpracování, ale i ukotvení Komenského v rámci dobových výstav a slavností. Vernisáž 

se konala 4. září a návštěvníci galerie si ji mohli prohlédnout do 2. října.  

 

Výstava TGM na síti 

Křty, besedy, prodejní akce v souvislosti s vydáváním nových knih 

Jedním z osvědčených propagačních nástrojů publikací Academia a samotné AV ČR byly křty, 

besedy a setkání spojené s představením nových publikací nakladatelství Academia. Bohužel, 

v souvislosti s opakovaným uzavřením knihkupectví a omezením hromadných akcí bylo konání 

těchto akcí na řadu měsíců prakticky znemožněno. Výjimkou nebyly ani případy, kdy se termín 

plánované akce – v závislosti na uvolňování a následném zpřísňování opatření – měnil několikrát, 

některé připravené akce se nakonec zcela zrušily. Část akcí se podařilo přenést do online pro-

středí, například v listopadu se ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla konala debata s Petrem 

Hlaváčkem, Jaroslavem Kurfürstem a Michaelem Romancovem nad publikací Vytěsněná Evropa? 

Řadu akcí se i přes omezení podařilo uskutečnit v prostorách literárních kaváren v Praze na Vác-

lavském náměstí a v Brně, především začátkem roku a poté v září, kdy došlo k přechodnému 

uvolnění opatření. V brněnském knihkupectví se ve spolupráci s dalšími pracovišti AV ČR usku-

tečnilo několik přednášek pro nejširší veřejnost. V únoru se konala přednáška Martiny Ireinové 

z ÚČL Mezinárodní jazykové atlasy, v červnu přednáška Bohuslava Maršálka a Elišky Maršálkové 

z BÚ Přírodě blízká opatření pro stabilizaci vody nádrže Rosnička. Jak dopadnout viníka znečiš-

tění vody? V září přednášela Kateřina Sukačová z ÚVGZ na téma Řasy, sinice a předsudky aneb 

perspektivní mikroorganismy pro nové technologie. Ve dvou vlnách (v srpnu a v prosinci) se 
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v knihkupectví na Václavském náměstí v Praze uskutečnila výstava Petra Pokorného Hledání ztra-

cené divočiny připravená ve spolupráci s Redakční radou a redakcí časopisu Živa. Možnost zhléd-

nout výstavu však byla téměř po celý prosinec limitována či znemožněna omezeným počtem zá-

kazníků v knihkupectví, a nakonec zcela ukončena uzavřením knihkupectví. 

V prostorách literární kavárny na Václavském náměstí se v lednu konal křest publikace Poslyš 

vyprávění z časů tvých otců autorek Diany Míčkové a Dorotey Wollnerové za účasti významných 

českých egyptologů Miroslava Bárty a Renaty Langráfové. V únoru se ve spolupráci s HÚ usku-

tečnil křest publikace Český historický atlas Evy Semotanové, Zlatici Zudové, Jitky Močičkové, 

Jiřího Cajthamla, Pavla Seemanna, Jana D. Bláhy a kolektivu autorů. Ještě v únoru se ve spolu-

práci s Kunsthalle Praha a Galerií Kodl odehrála prezentace publikace Romana Prahla Chittussi. 

V září byla slavnostně uvedena publikace Imago, imagines editorek z ÚDU Kateřiny Kubínové 

a Kláry Benešovské. V září se konal křest knihy Aleny Lochmannové Tělo za katrem a také publi-

kací Proměny novinářské etiky Václava Moravce a Krvavý podzim 1938 Jiřího Padevěta. 

 

Uvedení publikace Imago, imagines 

Prezentace pracovišť AV ČR v knihkupectvích Academia 

V rámci spolupráce s pracovišti AV ČR při popularizaci vědy poskytovalo SSČ v knihkupectvích 

Academia prostor pro prezentaci pracovišť AV ČR. Jednotlivá pracoviště je i v roce 2020 pravi-

delně využívala ke zviditelnění svých úspěchů, výročí a samozřejmě k propagaci své činnosti mezi 

širokou veřejností. V roce 2020 prezentovaly svou činnost v Praze pracoviště ARÚB, MÚA, ÚDU, 

HÚ, EÚ a SOÚ. Možnost představit široké veřejnosti svoji činnost mají od roku 2016 také praco-

viště AV ČR v Brně v rámci MICAV. V roce 2020 využily formu prezentace ve výkladu brněnského 

knihkupectví ÚČL, ÚJČ, BÚ, ARUB, ÚVGZ, ÚFM a ÚPT.  
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Konferenční, hotelová a ubytovací zařízení 

SSČ prostřednictvím Divize konferenčních a hotelových zařízení (DKHZ) provozovalo pro jednot-

livá pracoviště AV ČR šest účelových konferenčních, ubytovacích a stravovacích zařízení. Rok 

2020 negativně ovlivnila pandemie onemocnění SARS CoV-2, která zasáhla celý hotelový prů-

mysl. Ze zařízení SSČ byly v tomto roce celoročně v provozu pouze Hotel Mazanka a Penzion 

Marna. Krize se dotkla zejména Konferenčního centra AV – zámku Liblice a vily Lanna, které byly 

zcela uzavřené či otevřené s omezeným režimem fungování po větší část roku 2020. 

V roce 2020 pokračovala generální rekonstrukce Zámeckého hotelu v Třešti, které by mělo při-

vítat první hosty v prvním pololetí roku 2022. 

SSČ aktivně působí v profesních gastronomických sdruženích, jakými jsou Asociace kuchařů 

a cukrářů ČR (AKC ČR), Česká barová asociace (CBA) či Historic Hotels of Europe (HHE) a je také 

držitelem mnoha významných certifikací (Hotelstars Union, HACCP, ČSKS, Czech Specials) a dal-

ších ocenění – Ocenění za nejlepší hotel kategorie 4* v ČR (2020), 2. místo v kategorii nejlepší 

zámecký hotel v Evropě, 3x Hotel roku, Velká cena cestovního ruchu, Svatební místo roku, Ho-

teliér či Restauratér roku.  

Uzavření a omezení pohybu osob a další vládní opatření na zmírnění dopadů pandemie se nega-

tivním způsobem projevily na počtu organizovaných akcí. Veškeré nasmlouvané mezinárodní 

konference i další setkání pracovišť AV ČR na půdě zařízení SSČ se buď zcela zrušily, nebo se 

přesunuly do online prostředí. SSČ na situaci pružně zareagovalo nákupem potřebného vybavení 

i licencí pro online videokonference a zorganizovalo několik videopřenosů a konferencí včetně 

spoluorganizování podzimního Akademického sněmu či porady ředitelů pracovišť AV ČR v pro-

středí aplikace ZOOM.  

Ve spolupráci s místní samosprávou se navzdory nepříznivým okolnostem podařilo v zařízeních 

zorganizovat i několik tradičních akcí pro veřejnost – Dny otevřených dveří v rámci Dnů evrop-

ského dědictví nebo Den medu. Díky těmto aktivitám SSČ rozvíjí vzájemnou spolupráci a provázanost 

s regionem, ve kterém se zařízení nachází, a šíří tak pozitivní vnímání SSČ i AV ČR u veřejnosti.  

Projekt klientských karet se přesunul do další fáze svého působení. V roce 2020 byla ukončena 

spolupráce se společností NJoy, která zajišťovala jeho technické zabezpečení. Nově SSČ připra-

vilo koncept klientských karet, který by zajišťoval držitelům zvýhodněné podmínky v hotelových 

zařízeních či knihkupectvích Academia. Výhledově se plánuje do projektu zapojit další partnery 

z řad pracovišť AV, ale i externí společnosti tak, aby vznikl ucelený a cenný benefit pro všechny 

zaměstnance AV ČR.  

 

DHKZ 2020 - ubytovací služby

Středisko

Počet pokojů 

k dispozici

Roční 

ubytovací 

kapacita

Prodané 

pokoje

Průměrná 

obsazenost 

v %

Počet 

ubytovaných 

hostů AV ČR

Počet 

ubytovaných 

hostů ostatní

Počet 

ubytovaných 

hostů 

celkem

KCL 53 19 345 2 708 14 166 520 686

ZHT 0 0 0 0 0 0

VL 24 8 760 788 9 264 227 491

PM 11 4 015 1 526 38 59 0 59

HM 81 29 565 25 426 86 94 168 262

CELKEM 169 61 685 30 448 37 583 915 1 498
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Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 

www.zamek-liblice.cz 

KCL je již řadu let vlajkovou lodí v oblasti poskytování konferenčních, ubytovacích a stravovacích 

služeb pro AV ČR. I v roce 2020 byl zámek Liblice počítal s tím, že bude partnerem při organizo-

vání významných vědeckých setkání s mezinárodní účastí, jako je např. setkání ředitelů pracovišť 

s předsedkyní AV ČR, setkání Dozorčí rady SSČ, pravidelná setkání ředitelů pracovišť v rámci pro-

jektu Management vědy, konference ÚFCH JH. Řada významných akcí se však musela bohužel 

zrušit kvůli epidemické situaci.  

Kromě akademických akcí KCL hostilo začátkem roku několik významných diplomatických a po-

litických jednání.   

Ve spolupráci s obcí Liblice byly uspořádány kulturně a společensky významné akce – Dny ev-

ropského dědictví a Dny medu. V zámecké zahradě se konala úspěšná a prodloužená výstava 

akademické sochařky Veroniky Oleríny Květinová posezení.  

V roce 2020 se i přes nepříznivý vývoj podařilo v KCL uskutečnit alespoň následující údržbu 

a opravy, které zkvalitňují služby pro návštěvníky a hosty:  

› další fáze rekonstrukce tří koupelen v hotelových pokojích hlavní zámecké budovy, 

› výmalba všech pokojů a zámecké budovy, 

› dokončení II. etapy modernizace konferenčního sálu, 

› kácení napadených stromů škůdcem v oboře i parku, 

› restaurování malby a fresek v hlavní zámecké restauraci, 

› modernizace toalet v I. patře hlavní zámecké budovy, 

› výměna anténního přijímače pro zesílení Wi-Fi signálu, 

› instalace dvou elektronabíjecích stanic pro automobily,  

› zahájení rekonstrukce plynové kotelny (II. etapa). 

Zámecký hotel Třešť (ZHT) 

www.zamek-trest.cz 

V ZHT se v roce 2020 uskutečnila generální rekonstrukce, během níž byly vykonávány pravidelné 

kontrolní dny. Hotel se po všech stránkách připravuje na otevření v roce 2022. Pracoviště AV ČR 

tak získají profesionální a moderní konferenční centrum, které bude sloužit nejen pro konání vě-

deckých konferencí, ale zaměstnancům poskytne zázemí pro individuální pobyty a rekreace.  

Vila Lanna (VL) a Penzion MARNA (PM) 

www.vila-lanna.cz 

V roce 2020 byl provoz ve VL několikrát omezen z důvodu pandemie SARS CoV-2. Každoroční 

oblíbené akce, jako setkání představitelů AV ČR s rektory VŠ, s Diplomatickým sborem či pravi-

delné konference různých pracovišť AV ČR musely být zrušeny nebo přesunuty. I přes tato ome-

http://www.zamek-liblice.cz/
http://www.zamek-trest.cz/
http://www.vila-lanna.cz/
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zení se však několik významných akcí uskutečnilo, například setkání představitelů AV ČR s pra-

covníky MF ČR, konference FZÚ Antiferromagnets, setkání ÚMCH včetně Board meetingu EDF 

nebo zasedání ÚI.   

Od října roku 2020 přibylo pod správu VL poskytování a zajištění gastronomických služeb v bu-

dově Národní. Služby těchto zařízení byly určeny zejména pro AV ČR, KAV, VŠ, státní orgány 

a společnosti spjaté s AV ČR.  

Penzion Marna nedaleko vily Lanna sloužil hlavně pro střednědobé a dlouhodobé ubytování aka-

demických hostů. V nutných případech pomáhal rozšířit ubytovací kapacitu vily Lanna při velkých 

mezinárodních konferencích.  

VL a PM jsou oblíbenými ubytovacími zařízeními mnoha pracovišť AV ČR. Vedle ubytování po-

skytuje VL kompletní konferenční, gastronomické a cateringové služby.  

Hotel Mazanka (HM) 

www.hotel-mazanka.cz 

V roce 2020 HM opět poskytoval především dlouhodobé ubytování, většinou pracovníkům 

a hostům z pracovišť AV ČR. Vzhledem k vysoké poptávce tohoto typu ubytování se někdy ne-

podařilo uspokojit všechny požadavky v žádaných termínech.  

Od jarních měsíců se hotel potýkal s nemalými problémy spojenými s pandemií. Jednalo se hlavně 

o nedostatek roušek, hygienických a dezinfekčních prostředků, dodržování legislativy, neustálé 

změny a úpravy v informování hostů. V hotelu přesto nebyl omezen provoz. Naopak poskytoval 

hostům azyl i v době karantény, která v několika případech nastala. Až na krátké uvolnění v letních 

měsících se jednalo o období jara a následně od podzimu do konce roku. Z tohoto pohledu nebyl 

loňský rok pro provoz jednoduchý. 

V červnu 2020 se uskutečnilo již tradiční setkání zástupců pracovišť AV ČR s vedením hotelu, při 

němž se řešily aktuální problémy spojené s výskytem SARS CoV-2 s pobyty hostů, legislativou, 

v neposlední řadě i s provozem a chodem hotelu. 

Přes uvedené problémy se v prvním čtvrtletí roku podařila jedna z větších údržbových prací, a to 

výměna koberců na chodbách a v zasedací místnosti v 1. NP. V posledním čtvrtletí došlo na 

výměnu digestoří v hotelových apartmánech a obnovu kuchyňských desek ve společných patro-

vých kuchyňkách i v některých apartmánech. Mimo to pracovníci údržby v hotelu vykonávali 

drobnější údržbářské práce. Zároveň se v průběhu roku dělaly pravidelné revizní zkoušky a kon-

troly, na které byli sjednáni pracovníci externích firem, aby byl provoz hotelu bezproblémový 

a bezpečný. 

Hotel jako obvykle hostům zajišťoval i doplňkové služby, ať už šlo o využívání možnosti praní 

a sušení prádla nebo nákup drobného občerstvení v recepci. Hosté mohli v případě zájmu využít 

i zapůjčení televizoru nebo sady nádobí. 

Vzhledem k celkové situaci a omezování setkání skupin osob byla většina rezervací školení a se-

minářů zrušena. Zasedací místnost byla proto využívána minimálně. Protiepidemická opatření se 

samozřejmě dotkla i ubytování, především při krátkodobých pobytech. Parkovací plochu u hotelu 

v roce 2020 opět využívali rezidenti z Prahy 8. 

http://www.hotel-mazanka.cz/
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Hotel Mazanka, který v roce 2020 prošel auditem hygienického systému HACCP pro bezpečný 

provoz ubytovacích zařízení, se nachází v dobré technické kondici. 

 

Gastronomické služby Národní (GSN) 

www.gs.narodni3.cz 

Služby sloužily převážně zaměstnancům pracovišť AV ČR v hlavní budově na Národní, ale také 

zaměstnancům zde působících firem, jejich hostům a vůbec všem návštěvníkům budovy, včetně 

účastníků seminářů a konferencí probíhajících v konferenčních sálech. V roce 2020 došlo ke 

změně v organizaci provozu konferenčních sálů. Díky tomu se rozšířilo portfolio nabízených pro-

stor a sjednotila a zjednodušila se komunikace s pracovišti AV ČR. Občerstvení bylo poskytováno 

přímo v bistru, konferenčních prostorech i v jednotlivých kancelářích či zasedacích místnostech. 

Stravování pro zaměstnance bylo poskytováno většinou formou poledního menu, nicméně v roce 

2020 se uskutečnilo i několik tematicky zaměřených rautů. Bistro se také začíná stávat nefor-

málním místem pro pracovní schůzky. K dispozici je velkoplošná TV s možností projekce a Wi-Fi 

připojení. 

Oblíbenou akcí bylo každoroční vánoční setkání zaměstnanců AV ČR, velký úspěch mělo grilování 

na dvoře ve spolupráci s vilou Lanna a také soutěž o nejlepší cukroví. Uskutečnilo se také několik 

tematických akcí – např. Svatomartinské husí hody, Vánoční raut, Rybí menu, Mezinárodní ku-

chyně a další. GSN zajišťovalo kompletní občerstvení účastníkům a televizním štábům na prosin-

covém Akademickém sněmu. 

  

DKHZ 2020 - služby pro hosty z AV ČR

Středisko Počet akcí pro AV Počet hostů z AV

KCL 9 196

ZHT 0 0

VL 73 1 083

PM 0 0

HM 0 0

GSN 123 2 953

CELKEM 205 4 232

http://www.gs.narodni3.cz/


  

 

SSČ AV ČR, v. v. i. | Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 strana 56 z 68 

 

 

HODNOCENÍ JINÉ ČINNOSTI 

Bytové hospodářství 

SSČ vlastní a spravuje celkem 328 bytových jednotek, a to 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, Říčanova 737/41, v Praze 8 – areál Mazanka (celkem 217 bytových jednotek v sedmi 

objektech), U Libeňského pivovaru 1333/3, Větrušická 1808/1, v Praze 9 – Boletická 87 a v Praze 

10 je členem SVJ Strančická (dvě bytové jednotky). Dále SSČ vlastní a disponuje třemi ubytova-

cími jednotkami v ubytovně U1 a jednou ubytovací jednotkou v ubytovně U2 v Praze 4-Krči, které 

jsou určeny zaměstnancům jednotlivých pracovišť AV ČR. 

Hlavním úkolem je zajišťování kvalitního bydlení pro zaměstnance jednotlivých pracovišť AV ČR 

a příprava podkladů pro jednání Bytové komise AV ČR, která ve svém pracovním pořádku pro-

jednává přidělování startovacích, standardních bytů či ubytovacích jednotek žadatelům z jednot-

livých pracovišť AV ČR a schvaluje prodlužování stávajících nájemních smluv. 

V roce 2020 bylo nabídnuto k pronájmu celkem 12 startovacích bytů (dvě garsoniéry, sedm bytů 

2 + kk a 3 byty 2 + 1), 16 standardních bytů (šest garsoniér, pět bytů 1 + 1, jeden 2 + 1 a čtyři 

3 + 1) a dva byty určené pro krátkodobý pronájem (jeden 2 + 1 a jeden 3 + 1). Bytová komise 

AV ČR projednala celkem 186 žádostí o přidělení startovacích bytů, 258 žádostí o přidělení stan-

dardních bytů a čtyři o byty ve zvláštním režimu. Všechny startovací i standardní byty byly při-

děleny. Dále bytová komise AV ČR projednala 189 žádostí o prodloužení stávajících nájmů stan-

dardních bytů, startovacích bytů a vybraných ubytovacích jednotek a čtyři dohody o skončení 

nájmu. Se všemi žadateli, jejichž žádostem bylo vyhověno, byly uzavřeny nájemní smlouvy a do-

datky o prodloužení nájmu bytů či doby ubytování. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2020 komise řešila 448 žádostí o přidělení standardních 

bytů, startovacích bytů a bytů ve zvláštním režimu. Počet žádostí dokládá stále vysokou poptávku 

zaměstnanců jednotlivých pracovišť AV ČR po volných bytech. Byty ve vlastnictví SSČ vykazují 

obsazenost na úrovni 96 %–97 %. Krátkodobě jsou byty neobsazené pouze v případě změny ná-

jemce, a to po dobu nutnou pro rekonstrukci bytu nebo jeho přípravy k nastěhování a také doby 

nutné k odsouhlasení nového nájemce a nájemní smlouvy orgány AV ČR a SSČ. 

Vedle pravidelného zajišťování dodávek služeb (energie, dodávky vody a TUV, odvoz odpadu, 

úklidové práce, servis výtahů, pravidelné opravy a revize) a vyúčtování těchto služeb nájemcům 

byla uzavřena nová Rámcová dohoda na rekonstrukce bytů a jejich částí na dobu čtyř let se šesti 

dodavatelskými stavebními firmami. V roce 2020 bylo celkově rekonstruováno šest bytových 

jednotek, jedno bytové jádro a kuchyně, plynová kotelna v objektu Patočkova 1419/39 a výměníkové 

stanice v bytových domech Mazanka. Veškerá údržba byla plně hrazena z vlastních zdrojů SSČ. 
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Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 

Mezinárodně certifikovaný čtyřhvězdičkový hotel zámek Liblice (www.zamek-liblice.cz) jako ob-

vykle poskytoval své služby pro akademické klientely i širokou veřejnost. V roce 2020 byl již 

potřetí v řadě oceněn v soutěži Czech hotel Awards jako vítěz v kategorii 4*hotel a kongresový 

hotel ve Středočeském kraji. Poprvé však byl ohodnocen jako Absolutní vítěz v kategorii 4*hotel 

pro ČR. Získal také 2. místo v kategorii Nejlepší zámecký hotel v Evropě. Konferenční, individuální 

i svatební klientela však byla dotčena pandemií a obrovský propad v tržbách tak zasáhl i jinou činnost 

KCL. Pouze letní období roku 2020 bylo ziskové a nad očekávání dobré. Ve sledovaném období se 

podařilo dosáhnout stejných tržeb jako v roce 2019, což bylo za těchto podmínek velmi cenné.  

V letních měsících se v KCL uskutečnila řada gastronomických akcí pro širokou veřejnost (de-

gustační večery, Australský večer, Jihoamerická noc a další). V srpnu se konalo venkovní diva-

delní představení Hodina duchů. Již tradičně bylo v provozu letní kino, rok od roku navštěvova-

nější. Úspěšně dopadl i projekt příměstských táborů, které se podařilo obsadit v obou vypsaných 

termínech. V polovině září se uskutečnil již 4.ročník Dnů evropského dědictví a Dnů medu. I za 

přísných hygienický podmínek se podařilo akce uspořádat bez komplikací a počet návštěvníků 

se pohyboval přes 800 osob, což se za dané situace dalo nazvat velkým úspěchem.  

Přes nepřízeň v podobě vládních uzavírek se v roce 2020 dařilo udržet standardy a moderní směr 

všech služeb, což dokládá řada kladných recenzí svatebčanů i individuálních klientů. 

Vila Lanna (VL) 

Vila Lanna (www.vila-lanna.cz) je využívána v rámci hlavní činnosti jako reprezentační zařízení 

pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR. Volná kapacita je také celoročně nabízena významným 

partnerům AV ČR a široké veřejnosti. Bohužel rok 2020 byl poznamenán pandemií SARS CoV-2. 

Akce s dlouholetou tradicí tak musely být zrušeny. Neuskutečnily se plánované akce Svazu prů-

myslu a dopravy, Fullbrightovy komise a také byl zaznamenán značný úbytek svateb a firemních 

i rodinných událostí. Přesto se však začátkem roku uskutečnila třítýdenní Zimní škola pro stu-

denty a pedagogy Shelby College. V létě se konalo několik svateb i slavnostní ukončení školního 

roku ZŠ Hanspaulka s doprovodným programem pro téměř 200 hostů. Šestého ročníku tradičního 

Lannobraní se začátkem září zúčastnilo téměř 100 hostů, většinou zaměstnanců SSČ a jejich přátel. 

 

http://www.zamek-liblice.cz/
http://www.vila-lanna.cz/
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Knihkupectví Academia a e-shop 

SSČ zajišťovalo v roce 2020 prodej vlastních publikací i dalších renomovaných nakladatelů a do-

plňkového sortimentu prostřednictvím prodejen Academia v Praze (Václavské náměstí, Národní, 

Na Florenci) a Brně (náměstí Svobody). V brněnské pobočce bylo v provozu Moravské informační 

centrum AV ČR, které v roce 2020 úzce spolupracovalo se Sekretariátem sdružení moravských 

pracovišť na pořádání přednášek pro veřejnost v kavárně knihkupectví a popularizovalo tak práci 

moravských pracovišť AV ČR. Uskutečnily se přednášky: ÚVGZ – Kateřina Sukačová: Řasy, sinice 

a předsudky aneb perspektivní mikroorganismy pro nové technologie; BÚ – Eliška Maršálková: 

Přírodě blízká opatření pro stabilizaci vody nádrže Rosnička. Jak dopadnout viníka znečištění 

vody?, ÚJČ – Martina Ireinová: Mezinárodní jazykové atlasy. 

 

Knihkupectví Academia Václavské náměstí 

V roce 2020 byla uzavřena pobočka KLCA Ostrava. Během jara mělo dojít k přesunu do zrekon-

struovaných prostor Ostravské univerzity v ulici Mlýnská. Bohužel, na podzim Ostravská univer-

zita definitivně potvrdila, že slibované prostory nebude moci k pronájmu nabídnout, protože do-

sud nezačala s jejich slibovanou rekonstrukcí. 

V roce 2020 byly všechny pobočky knihkupectví několikrát uzavřeny z důvodu epidemické situ-

ace a následných nařízení vlády. Běžný maloobchodní prodej tedy nemohl být realizován téměř 

tři měsíce včetně období, která jsou standardně obchodně velmi lukrativní, což přineslo pokles 

tržeb proti roku 2019 o 25 %. 

V roce 2020 byl velice úspěšný online prodej prostřednictvím e-shopu, ale celkové ztráty tržeb 

v kamenných prodejnách nemohl e-shop nahradit. Tržby e-shopu www.academia.cz zazname-

naly i kvůli uzavření kamenných prodejen nárůst o 38 % proti roku 2019. Podíl vlastních proda-

ných výrobků v e-shopu dosáhl výše 45 %. 
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STRATEGIE AV21 

V rámci Strategie AV 21 a jejího výzkumného projektu Přírodní hrozby se SSČ věnovalo dalším 

audiovizuálním projektům. Jedním z nich je cyklus populárně-vědeckých dokumentů Tiché 

hrozby. V roce 2020 byl dokončen další díl s názvem Mizející půda, který bude v roce 2021 

vysílat ČT. Dokument, který odpovídá na následující otázky: Jak rychle mizí naše půda? A jak 

rychle se tvoří? Co to vlastně je „půda“? A v jakém stavu jsou naše pole? Poslední díl cyklu Tiché 

hrozby představuje problém eroze půdy v České republice. Pomocí odborníků, vědců i zemědělců 

diváci poznávají erozi jako takovou. Zjišťují, jak se zkoumá, co o ní vše víme a s čím vším vlastně 

souvisí. Film nabízí i trochu jiný pohled na práci zemědělců, poukazuje na důležitou roli krajiny 

a na vzájemnou propojenost problémů a dějů, které se v ní odehrávají. 

 

Tiché hrozby 

Vzhledem k problémům s epidemií SARS CoV-2 nebylo možné v roce 2020 realizovat celovečerní 

film Magion. Jednak vzhledem k rozsáhlosti projektu celovečerního filmu a snaze o profesionální 

audiovizuální dílo a jednak kvůli omezení přístupů do archivů, omezení činnosti uvažované ko-

produkční společnosti a s tím spojeným komplikacím. Díky spolupráci s ÚFA byl alespoň dokon-

čen scénář a přípravné práce včetně základu animačních modelů družic. Realizace proto byla 

přesunuta do roku 2021. Již je připravena spolupráce s profesionálním produkčním studiem, 

které se podílelo na úspěšném dokumentárním filmu o vypuštění první družice Magion a k jeho 

úspěchu také značnou měrou přispělo.  

Součástí Strategie AV21 byla také podpora výroby populárního magazínu Zvěd v rozsahu 17 dal-

ších dílů a sedm pokračování populárně-vzdělávacího cyklu Nezkreslená věda VI.  

Dotační prostředky Strategie AV21 byly využity i na realizaci a zabezpečení personálního obsa-

zení a tvorby obsahu hlavního webu AV ČR, webu Strategie AV21 a dalších interních portálů a in-

tranetů celoakademické působnosti, mezi něž patří například Týden vědy a techniky AV ČR, Ote-

vřená věda, Týden mozku, Veletrh vědy. V souvislosti s nimi se vytvářely webové, databázové, 

formulářové, registrační a rezervační aplikace. 

V roce 2020 pokračovalo vydávání monografií a brožur edice Strategie AV21. Celkem bylo vy-

dáno pět nových brožur (Mikeš Vladimír, Rytíř Jaroslav: Referendum a zastupitelská demokracie; 

Petřík Petr, Macková Jana, Fanta Josef (eds.): Ekologická infastruktura krajiny; Ulbrechtová 

Hana: Fenomén Krym; Sekerka Pavel: Sasanky; Kober Jan: Viktorin Kornel ze Všehrd a 13 dotisků 

brožur z let předchozích.  
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KONTROLNÍ AKCE 

Interní kontrolní akce 

V roce 2020 se uskutečnilo šest kontrolních akcí, které byly zahrnuty do ročního plánu. Manažer 

kontroly rovněž průběžně poskytoval odborné konzultace zaměstnancům na různém organizač-

ním stupni řízení. Výsledky z ukončených kontrolních akcí jsou prezentovány v písemné podobě 

v závěrečných zprávách. Zprávy (v případě potřeby) obsahují rovněž návrhy doporučení k ná-

pravě zjištěného stavu. Níže je uvedena základní charakteristika všech realizovaných kontrolních 

šetření v roce 2020. 

Nakládání s neupotřebitelným majetkem 

Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek 

Účel kontrolní akce: Prověření, jakým způsobem organizace vyřazuje neupotřebitelný majetek. 

V této oblasti byl posuzován systém a zejména kritéria hospodárnosti procesu. Součástí kontrolní 

akce bylo zhodnocení souladu s obecnými předpisy a interními normami organizace. 

Ověření nápravných opatření 

Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek 

Účel kontrolní akce: Prověření, jakým způsobem se organizace vypořádala s nálezy zjištěnými při 

kontrole hospodaření provedené Kontrolním odborem KAV ČR v době od 21. 3. 2019 do 28. 6. 

2019 a uvedenými v Protokole o výsledku plánované kontroly ze dne 2. 10. 2019. 

Hospodaření s bytovým fondem 

Kontrolovaný organizační útvar: Divize správy majetku a služeb 

Účel kontrolní akce: Prověření, jakým způsobem organizace zajišťuje hospodaření s bytovým 

fondem ve svém vlastnictví. Vzhledem k rozsáhlosti agendy bylo kontrolní šetření rozděleno na 

dílčí oblasti (strategie a rozsah bytového fondu, ekonomika, rekonstrukce a údržba bytů, revize 

technických zařízení, stížnosti a podněty nájemníků). 

Hospodaření ubytoven U1 a U2 

Kontrolovaný organizační útvar: Divize správy majetku a služeb 

Účel kontrolní akce: Prověření, jakým způsobem SSČ nakládá s ubytovacími jednotkami v uby-

tovnách U1 a U2. Důraz byl kladen zejména na smluvní zajištění nájemních a provozních vztahů. 

Dále byly prověřovány ekonomické dopady při hospodaření s tímto majetkem. 

Provozování dětských skupin 

Kontrolovaný organizační útvar: Personální úsek 

Účel kontrolní akce: Prověření, jakým způsobem se SSČ vypořádalo s transformací na tzv. „dětské 

skupiny“ v oblasti provozování předškolních zařízení. Kontrolní akce byla zaměřena na ekono-

miku (dotační tituly MHMP a MPSV), organizaci (interní předpisy DS) a personální oblast. Kontrola 

se uskutečnila také u veřejné zakázky na dodavatele výchovných a vzdělávacích služeb v před-

školním zařízení v Brně. 
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Veřejné zakázky 

Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek 

Účel kontrolní akce: Prověření, zda SSČ zadávané veřejné zakázky realizuje 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 meto-

dických postupů pro zadávání veřejných zakázek realizovaných podle zákona č.134/2016 Sb. 

Externí kontroly 

Kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ) 

Kontrola se konala 20. 2. 2020 a zaměřila se na plnění povinností v nemocenském, důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměst-

nanosti. Protokol poskytnutý PSSZ po kontrole neuvádí žádná pochybení ze strany SSČ. 

Kontrola Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) 

Kontrola se uskutečnila 6. 5. 2020 a zabývala se rekonstrukcí dětských skupin Lvíček a Viola 

v budově AV ČR, v Praze 1. MHMP po podrobném prozkoumání materiálů neměl žádné výtky či 

výhrady ani k rekonstrukci, kterou z operačního programu spolufinancoval, ani k jejímu financo-

vání nebo finální podobě dětských skupin. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP)  

Kontrola plnění povinností jako poskytovatele služby péče o dítě v DS AV ČR Viola a Lvíček na 

Národní včetně provozovny stravovací služby – výdejny jídel byla vykonána 27. 2. 2020 bez 

zjištěných nedostatků. 

PČR – Odbor cizinecké policie 

Kontrola ubytovacího zařízení DKHZ vily Lanna týkající se hlášení pobytu cizinců se uskutečnila 

7. 9. 2020 bez zjištěných závad. 

Česká obchodní inspekce 

Kontrola dodržování zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném 

znění, dne 17. 7.2020 v DAN nezjistila žádná pochybení. 

Evropská komice prostřednictvím PwC Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises 

Hlavním cílem auditu bylo ověřit, zda náklady vykázané útvarům Komise jsou v souladu s gran-

tovou dohodou, resp. zda jsou v souladu s požadavky na způsobilost stanovenými v článku 

6 grantových dohod H2020. Audit se konal v posledním čtvrtletí roku. 

HASAP Consulting, s.r.o. 

Roční audit s plněním kritických bodů HACCP v ubytovacím zařízení DKHZ a Hygienická kontrola 

byly vykonány se záznamem, včetně doporučení k opravám ve společných kuchyňkách (výměny 

– poškozené pracovní desky, úchyty, dvířka od skříněk). 

EUC PLS (Pracovně-lékařská prevence) 

Průběžná kontrola pracoviště DKHZ Hotel Mazanka v červnu 2020, která prověřovala pracovní 

podmínky pro zaměstnance a zajištění bezpečného provozu, žádné závady nezjistila.  
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EKONOMICKÉ INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ HOSPODAŘENÍ SSČ  

A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PRACOVIŠTĚ 

SSČ v roce 2020 řešilo především krizové úkoly spojené s pandemickou situací. Kontinuita čin-

nosti a financování SSČ je zajištěna v souladu s metodikou financování veřejných výzkumných 

institucí zřízených AV ČR na základě výsledků interního hodnocení pracoviště v rámci AV ČR a na 

základě Koncepce činností SSČ pro roky 2020–2024. 

Ke dni schválení výroční zprávy za rok 2020 nejsou známy žádné skutečnosti ohrožující budoucí 

existenci organizace jako veřejné výzkumné instituce, která podporuje infrastrukturu výzkumu 

a vývoje v AV ČR. Jako problematické se jeví dopady pandemické situace především v knižním 

trhu a cestovním ruchu, protože jsou provozy SSČ v důsledku vládních opatření dlouhodobě uza-

vřeny. U těchto činností bude SSČ usilovat o úhrady nákladů z podpůrných programů státního 

rozpočtu. Zároveň bude SSČ modifikovat tyto aktivity směrem k online prostředí. 

SSČ bude i nadále rozvíjet činnosti uvedené ve zřizovací listině v souladu se střednědobou kon-

cepcí. SSČ bude rovněž ve svých prioritách vycházet ze závěrů hodnocení výsledků své činnosti 

za léta 2015–2019 ze strany AV ČR. Jednotlivé provozy budou samozřejmě reflektovat epide-

mická opatření a celkový vývoj pandemické situace. 

SSČ rozpracovalo Střednědobou koncepci pro roky 2020–2024, jejíž finální podoba byla z dů-

vodu přechodu do režimu krizového řízení v souvislosti s výskytem onemocnění SARS CoV-2 od-

ložena, a nadále proto pokračovalo v plnění koncepce stanovené pro předešlé období. Financo-

vání SSČ je zajišťováno systémem přidělování dotací z AV ČR nastaveným v roce 2018. Kontinuita 

financování SSČ je zabezpečena v souladu s metodikou financování veřejných výzkumných insti-

tucí zřízených AV ČR na základě výsledků hodnocení pracoviště. 

Opatření přijatá v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v roce 2020 v souvislosti se vznikem 

a rozšířením onemocnění SARS CoV-2 znamenala pro SSČ částečné omezení provozu a podni-

katelské činnosti. Řada těchto omezení se současně projevila značným poklesem celkových vý-

nosů ovlivňujících hospodářský výsledek, avšak vzhledem k značné diverzifikaci činností SSČ i je-

jich financování a také omezení zbytných výdajů udrželo SSČ celkové hospodaření stabilní. 

V roce 2020 byl ještě dočasně uzavřen provoz v Zámeckém hotelu Třešť, v němž pokračuje ge-

nerální rekonstrukce hlavní budovy zámku, jejíž stavební část by měla být ukončena ve druhé 

polovině roku 2021. Následně budou zahájeny činnosti spojené s vybavením interiéru. Zahájení 

provozu je plánováno na polovinu roku 2022. 

  

Stav dlouhodobého majetku k 31. 12. 2020  

Kategorie majetku Pořizovací ceny v tis. Kč

Nehmotný majetek 97 606

Nedokončený nehmotný majetek 11 558

Pozemky 320 533

Umělecká díla 8 821

Stavby 1 354 110

Movité věci 227 819

Drobný hmotný majetek 26 323

Nedokončený hmotný majetek 137 263
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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 zabezpečí zdraví a bezpečnost za-

městnanců v pracovním procesu. SSČ přijalo odpovědnost za dopady své činnosti na životní pro-

středí. 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 zaměst-

nance, 

› 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 ob-

chodních vztahů s nájemci a uživateli objektů a ploch. 

Odpadové hospodářství 

Nakládání s odpady je v SSČ založeno na principu třídění odpadů v místě vzniku a původci je 

shromažďují přímo do barevně odlišených kontejnerů. Recyklovatelné složky odpadu, např. sklo, 

papír, plast, kov, se dále předávají odborným firmám k následnému využití jako druhotné suro-

viny. Důsledné třídění odpadů umožňuje oddělit ty složky, které by svými nebezpečnými vlast-

nostmi mohly ohrožovat kvalitu životního prostředí, a nakládat s nimi v režimu nebezpečného 

odpadu. V roce 2020 zaměstnanci v objektech SSČ sesbírali asi 25 kg drobného domácího elek-

troodpadu (baterie a drobné elektrospotřebiče), jenž následně zdarma likviduje odborná firma 

v rámci zpětného odběru elektrospotřebičů. 

Péče o krajinu a přírodu 

Zeleň uvnitř areálů SSČ tvoří velkou část ploch. Největší část zaujímá v podobě travnatých ploch 

a parkového charakteru (obora a zámecký park v Liblicích, zámecký park v Třešti, zahrada kolem 

vily Lanna, objektu Marna), dále pruhy půdy podél veřejných komunikací, okrasné záhony a po-

dobně. V rámci rozvoje svých území se SSČ snaží zušlechťovat zeleň, a proto se v koordinaci 

s bezpečnostními požadavky vysazují na vhodných plochách stromy a okrasné rostliny. 

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. V roce 2020 byl do 

nově vybudované místní veřejné kanalizace připojen objekt ve Sloupu v Čechách. Splaškové vody 

se čistí v mechanicko-biologických čistírnách s denitrifikací a čerpají přes mikrosíťový bubnový 

filtr do recipientu.  
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AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

Od roku 2011 kontinuálně množství zaměstnanců v SSČ s přibývajícími agendami narůstalo. 

V roce 2019 došlo k výraznému poklesu počtu zaměstnanců, které bylo dáno ukončením provozu 

v ZHT před kompletní rekonstrukcí objektu. V dalším roce opět počet zaměstnanců vzrostl, a to 

z důvodu tvorby týmů vlastních pečujících osob v dětských skupinách PÚ a nárůstem agend 

v DVV (vznik Oddělení protokolu, oddělení vztahů s veřejností a Tiskového oddělení). 

 

V průběhu roku 2020 došlo v SSČ vzhledem k epidemické situaci spojené s onemocněním SARS 

CoV-2 došlo v roce 2020 v SSČ k přechodu velké části administrativních zaměstnanců na režim 

práce z domova. Ve spolupráci Personálního úseku a Provozního odboru byla nastavena pravidla 

a uzavřeny dohody o práci z domova se zaměstnanci, kteří začali tuto formu práce nově využívat. 

Velká část agendy byla přesunuta do online prostoru – týmová setkání, porady vedení, výběrová 

řízení, sdílení a schvalování nejrůznějších dokumentů. Za tímto účelem bylo rozšířeno využití 

zejména systému MS Teams, ZOOM a dalších. 

Dále byl z důvodu nařízení vlády nastaven režim překážek v práci na straně zaměstnavatele, pře-

devším pro pracovníky hotelových a restauračních provozů a také pro zaměstnance knihkupectví. 

Na tyto pozice a jejich osobní náklady byla poté čerpána dotace MPSV Antivirus. 

V roce 2020 byly v oblasti pracovněprávních vztahů, organizace a řízení zavedeny do praxe nové 

verze interních předpisů (Organizační řád, Mzdový řád) a několikrát se v průběhu roku aktualizo-

val Příkaz ředitele Struktura pracovních pozic. Tyto nové interní předpisy odrážely zejména usku-

tečněné změny v organizační struktuře SSČ.  

Nad rámec výše uvedeného byly jako každoročně zapracovány nové podněty na změny ze strany 

zaměstnanců i členů odborové organizace do aktualizované verze Kolektivní smlouvy, která se 

vždy vytváří na základě jednání zaměstnanců a odborové organizace SSČ. 



  

 

SSČ AV ČR, v. v. i. | Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 strana 65 z 68 

 

 

Po celý rok 2020 se ve všech útvarech i agendách SSČ připravovala implementace nového Eko-

nomického informačního systému. V tomto roce se také s novým dodavatelem chystala imple-

mentace personálně-mzdového systému, jenž byl spuštěn začátkem roku 2021. 

SSČ se neustále zabývá využitím moderních trendů a snahou o zlepšení pracovních podmínek 

pro optimální výkon zaměstnanců. Prakticky je kromě pružné pracovní doby a výše uvedeného 

režimu práce z domova umožněno sdílení pracovních pozic, práce s různou výší sníženého pra-

covního úvazku i individuální úprava pracovních úvazků pro matky s malými dětmi. Zaměstnan-

cům, matkám i otcům je zároveň nabídnuta možnost umístit děti do dětských skupin v Praze a do 

předškolního zařízení v Brně, přestože primárně tato služba slouží pracovištím AV ČR. 

V roce 2020 se používaly metody při výběru zaměstnanců, které se osvědčily v minulých letech 

(např. Assessment centra, psychodiagnostická testování před nástupem do pracovního poměru, 

zadání specifických odborných úkolů uchazečům o zaměstnání). Pokračovaly činnosti Adaptač-

ního procesu, při kterém je velmi nápomocný interní systém Učící se organizace. 

Systém hodnocení zaměstnanců se uskutečnil ve stejné podobě jako v předchozích letech. Hod-

nocení bylo zacíleno na různé druhy pozic –pro řadové provozní pozice se zjednodušilo (např. 

kuchaři, číšníci, údržbáři, řidiči apod.), složitější systém zůstal u manažerských, klíčových a dal-

ších pozic. Větší změny v hodnocení se připravují pro rok 2022, v rámci nového ekonomického 

informačního systému, v němž by hodnocení mělo mít svůj vlastní modul. Od nové formy se oče-

kává výrazně uživatelsky příjemnější příprava na hodnocení ze strany hodnotitele i hodnoceného 

a rovněž snazší zadávání a vyhodnocení jeho výstupů. Nově se v roce 2021 plánuje inovace 

v práci s výstupy z hodnocení v rámci strategických workshopů, které se připravovaly již v roce 

2020. Cílem tohoto systému workshopů je vyhodnocení a uzavření ročního hodnocení se strate-

gickým manažerským nadhledem zdola nahoru, od úrovně vedoucích oddělení až k úrovni top 

managementu. 

Plánování vzdělávacích aktivit na následující rok začíná vždy na podzim předchozího roku, když 

se sestavuje rozpočet na příští období. Na základě požadavků vedoucích je následně sestaven 

celkový rozpočet na veškeré vzdělávání v organizaci.  

Vzdělávání se realizovalo formou otevřených kurzů u externích vzdělávacích společností nebo 

skupinových kurzů na míru organizaci, případně individuálně (jazykové vzdělávání či koučink) 

a v neposlední řadě také interní formou v rámci Učící se organizace. V roce 2020 se v důsledku 

epidemické situace uskutečnilo méně externích vzdělávacích aktivit a více aktivit interních. 

Vzdělávání zaměstnanců bylo také propojeno s již zmíněným každoročním hodnocením zaměst-

nanců, které probíhá od února do dubna daného roku; v souladu s ním se potřeby vzdělávání 

vždy aktualizují. 

V rámci Učící se organizace se realizovaly zejména vzdělávací aktivity MS Office 365 prostřed-

nictvím proškolených interních lektorů. Výhodou interních vzdělávacích akcí je lepší dopad zís-

kaných znalostí do praxe, možnost konkrétních diskusí k probíraným tématům a v neposlední 

řadě také výrazně nižší náklady. Dále se uskutečnila vstupní školení pro nové zaměstnance, při 

nichž se noví kolegové seznamují se základními informacemi ze všech důležitých oblastí fungo-

vání instituce (historie, provázanost AV ČR a SSČ, legislativní rámec, ekonomika, firemní kultura). 
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Jazykové vzdělávání probíhalo buď formou účasti ve skupinových kurzech v rámci spolupráce 

s ÚJČ, nebo individuální formou či v malých skupinkách pro vybrané pracovníky organizace. V dů-

sledku epidemické situace v roce 2020 přešla již na jaře tohoto roku prakticky veškerá jazyková 

výuka do online prostředí. 

SSČ i v roce 2020 podporovalo prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, k čemuž 

slouží kvalifikační dohody, které jsou se zaměstnanci uzavírány, pokud náklady na vzdělávací akci 

překročí zákonem stanovené limity. Zaměstnanci se po dohodě s nadřízeným mohou zúčastnit 

dlouhodobých odborných vzdělávacích kurzů nebo si doplnit VŠ studium. 

SSČ rozšiřovalo použití metod personálního controllingu za účelem měření efektivnosti výkonu 

zaměstnanců ve vztahu k osobním i dalším nákladům. Strategický reporting personálních nákladů 

a změn v organizaci byl rozšířen na podrobný reporting pro jednotlivé divize i úseky tak, aby 

útvary SSČ s těmito údaji mohly lépe pracovat. V průběhu roku 2020 přispěl personální con-

trolling k četným úpravám rozpočtu SSČ a k hledání úspor s ohledem na složitou ekonomickou 

situaci v době pandemie.  
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SPOLUPRÁCE SSČ AV ČR, V. V. I., A BBM, SPOL. S R. O. 

Spolupráce s firmou BBM v uplynulém roce ovlivnily pokračující veřejné zakázky jednotlivých 

pracovišť AV ČR. Část pracovišť vysoutěžila současný informační systém (tedy kombinaci pro-

duktů iFIS, EGJE a VERSO) a SSČ u nich ve spolupráci s BBM vykonávalo pouze reimplementační 

práce. Pro pracoviště s odlišným systémem zajišťovalo SSČ migrační procesy a archivaci dat, 

případně poskytlo potřebný hardware pro provoz těchto systémů. SSČ rovněž dokončilo výbě-

rové řízení na nového dodavatele EIS, kterým se stala společnost Navitec, s.r.o. se systémem 

Microsoft 365 Business Central. Protože společnost BBM v tomto výběrovém řízení neuspěla, 

pominula ve vztahu k § 28 zákona o v. v. i. právní podmínka pro možnost držení podílu v uvedené 

společnosti. Sama společnost nevykazovala v posledních letech zisk a držení podílu navíc bránilo 

SSČ možnostem rozvoje činností pro pracoviště AV ČR v oblasti podpory jiných ekonomických 

informačních systémů. Po příslušných souhlasech Dozorčí rady a Akademické rady byla uzavřena 

smlouva o úplatném převodu celého 28% podílu SSČ na majoritního vlastníka společnosti. 

  





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  



AV ČR  Akademie věd České republiky 
CETTAV Centrum transferu technologií AV 
DAN  Divize Academia nakladatelství 
DIT  Divize informačních technologií 
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 
KLCA  Kulturně literární centrum Academia  
MICAV  Moravské informační centrum Akademie věd 
OBUZ  Odbor bytů a ubytovacích zařízení  
OP  Oddělení protokolu 
OVV  Oddělení vztahů s veřejností 
PM  Penzion Marna 
PO  Právní odbor 
PSÚ  Poradenský a správní úsek 
PÚ  Personální úsek 
SSČ  Středisko společných činností 
STO  Stavební odbor 
TO  Tiskové oddělení 
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 
ČSGBT Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii 
ČSKS  Český systém kvality služeb 
ČSN  Česká státní norma 
ČSO  Česká společnost ornitologická 
ČSOP  Český svaz ochránců přírody 
ČT  Česká televize 
ČVUT  České vysoké učení technické 
DS  Dětská skupina 
EGJE  Elanor Globar Java Edition 
EIS  Ekonomické a informační systém 
EPS  Elektronický požární systém 
ERC  Early carrier resercher 
ESA  European Space Agency 
EU  Evropská unie 
FF  Filozofická fakulta 
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 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS  Microsoft 
MSO  Microsoft Office 
MŠ  Mateřská škola 
MŠMT  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
MV  Ministerstvo vnitra 
MZV  Ministerstvo zahraničních věcí 
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 
PSSZ  Pražská správa sociálního zabezpečení 
RVVI  Rada výzkumu vývoje a inovací 
SAV  Slovenská akademie věd 
SVJ  Společenství vlastníků jednotek 
THS  Technicko-hospodářská správa 
TTO  Kancelář transferu technologií 
TUV  Teplá užitková voda 
UK  Univerzita Karlova 
ÚSKP  Ústřední seznam kulturních památek 
ÚSTR  Ústav pro studium totalitních režimů 
VaV  Výzkum a vývoj 
VŘ  Výběrové řízení 
VŠE  Vysoká škola ekonomická 
VZ  Veřejná zakázka 
VZP  Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ZO OS PVV Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 
ZZVZ  Zákon o zadávání veřejných zakázek 



 
Ediční činnost Nakladatelství Academia 2020 

Publikace označené * vyšly s finanční podporou Ediční rady AV ČR  
Vydáno celkem 98 titulů bez VKN a Strategie AV21 
Vydáno 8 brožur VKN a 12 dotisků 
Vydáno 5 brožur Strategie AV21 a 13 dotisků  
Vydáno 5 titulů Kybernetika 
Vydána 1 elektronická kniha 
 
Fyzika, klimatologie, astronomie, chemie 
Kotvaltová Sezemská Karolína: Názvosloví organických sloučenin. ISBN 978-80-200-30757. 239 s. 
Kraus Ivo, Zajac Štefan: Česká a slovenská fyzika 1945–2005. (ve spolupráci s ČVUT) ISBN 978-80-
200-3134-1. 286 s. * 
 
Informatika, matematika, technika, architektura  
Pivokonský Martin, Vašatová Petra, Načeradská Jana, Pivokonská Lenka: Koagulace při úpravě vody. 
Teorie a praxe. (ve spolupráci s ÚH) ISBN 978-80-200-3116-7. 323 s.  
Teich Mikuláš: Znovuobjevená vědecká revoluce. ISBN 978-80-200-3124-2. 181 s. * 
 
Biologie, medicína, ekologie, geologie 
Bartas Martin: Expozice elektromagnetickému záření z běžných zdrojů. (Studentská práce) ISBN 978-
80-200-3046-7. 117 s.  
Dawkins Richard: Rozplétání duhy. Věda, bludy a touha po zázraku. ISBN 978-80-200-3130-3. 325 s.  
Dungel Jan: Biologie umění. ISBN 978-80-200-3077-1. 269 s. * 
Haluzík Radan a kol: Město naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy. (ve spolupráci s 
Centrem pro teoretická studia UK, SOÚ, BÚ, GLÚ, ARÚ) ISBN 978-80-200-3041-2. 399 s. * 
Chamovitz Daniel: Co rostlina ví. Průvodce smyslovým světem rostlin. ISBN 978-80-200-3144-0. 181 
s.  
Macek Jan, Roller Ladislav, Beneš Karel, Holý Kamil, Holuša Jaroslav: Blanokřídlí České a Slovenské 
republiky. II., Širopasí. (podporou MK ČR) ISBN 978-80-200-2999-7. 669 s. * 
Nedvěd Oldřich: Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy. Ladybird beetles 
(Coccinellidae) of Central Europe. (ve spolupráci s PřF) ISBN 978-80-200-3023-8. 303 s. 2. vydání. *  
Neužil Jiří: Nové přístupy k léčbě nádorových onemocnění. Zaměřeno na mitochondrie. (Slavnostní 
přednášky AV ČR, ve spolupráci s BC) ISBN 978-80-200-3137-2. 34 s. 
Pokorný Petr, Storch David: Antropocén. (ve spolupráci s Centrem pro teoretická studia UK, BÚ, GLÚ, 
PřF UK) ISBN 978-80-200-3129-7. 652 s. * 
Toman Jan: Evoluce³. Evoluční trendy, evolvabilita a teorie zamrzlé evoluce. (s podporou GA UK) 
ISBN 978-80-200-3092-4. 311 s. * 
Vachala Břetislav: Ebersův staroegyptský lékařský papyrus. (s podporou FF UK) ISBN 978-80-200-
3160-0. 251 s. * 
Zádrapová Dagmar: Genetická variabilita vybraných populací buku lesního v České republice. 
(Studentská práce) ISBN 978-80-200-3083-2. 165 s.  
Zajíček Petr: Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska. Pozoruhodné dějiny objevů 
podzemního světa. ISBN 978-80-200-3057-3. 246 s. * 
 
Ekonomie, politologie, státní správa, právo 
Havlíček Karel: Osudné vynálezy lidstva. Obtížná cesta k fragmentárnímu státu a osvícenému právu. 
ISBN 978-80-200-3069-6. 623 s. * 
Hlaváček Petr, Romancov Michael (eds.): Vytěsněná Evropa? Kontexty a perspektivy evropské 
„východní otázky“. (ve spolupráci s FLÚ) ISBN 978-80-200-3138-9. 395 s. (Monografie SAV21) 
Lukács György: Dějiny a třídní vědomí. Studie o marxistické dialektice. (v koedici s FLÚ) ISBN 978-80-
200-3202-7. 538 s.  
Maškarinec Pavel, Novotný Lukáš: Strany a vládnutí v digitální éře. Vybraná témata výzkumu 
politického stranictví. (ve spolupráci a podporou FF UJEP) ISBN 978-80-200-3052-8. 207 s. * 
Řepa Tomáš: Banderovci: politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou propagandou, 
návaznost na hybridní konflikt v současnosti. ISBN 978-80-200-2998-0. 364 s. 1. dotisk. 
Šlouf Jakub, Němečková Daniela: Mimořádný lidový soud v Praze (1945–1948). Retribuce jako 
služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice. (ve spolupráci se Státním 
oblastním archivem v Praze) ISBN 978-80-200-3070-2. 535 s. * 
 
Filozofie, sociologie, religionistika, psychologie 
Bednář Miroslav: Patočkovo myšlení a dnešní svět. (ve spolupráci s FLÚ) ISBN 978-80-200-3058-0. 
113 s. (Monografie SAV21) 



Blatný Marek (ed.): Osobní pohoda a osobnost v celoživotní perspektivě. (ve spolupráci s PSÚ) ISBN 
978-80-200-3064-1. 219 s. *  
Boehm Christopher: Hierarchie v pralesích. Evoluce rovnostářského chování. ISBN 978-80-200-3031-
3. 329 s. 
Bojda Martin: Politické myšlení Karla Jasperse. (ve spolupráci s FLÚ) ISBN 978-80-200-3132-7. 653 s. 
* 
Čejka Marek: Korán, meč a volební urna. Zdroje a podoby islamismu. ISBN 978-80-200-3014-6. 286 
s. * 
Jemelka Martin, Štofaník Jakub: Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život 
průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938). (ve spolupráci s MÚA a s podporou GA ČR)  
ISBN 978-80-200-3153-2. 492 s.  
Lochmannová Alena: Tělo za katrem. ISBN 978-80-200-3019-1. 353 s. * 
Marx Reinhard: Církev přežívá. ISBN 978-80-200-3079-5. 62 s. 
Moravec Václav: Proměny novinářské etiky. ISBN 978-80-200-3111-2. 467 s.  
Muller Jerry Z.: Tyranie metrik. ISBN 978-80-200-3074-0. 188 s. 
Plháková Alena: Učebnice obecné psychologie. ISBN 978-80-200-1499-3. 472 s. 9. dotisk. 
Shiraev B. Eric, Levy A. David: Mezikulturní psychologie. Kriticky a aplikovaně. ISBN 978-80-200-
3112-9. 612 s. * 
Sládek Pavel: Jehuda Leva ben Beṣalʾel – Maharal. Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení 
raného novověku. (ve spolupráci s FF UK a s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj) ISBN 
978-80-200-3068-9. 496 s.  
 
Historie, archeologie 
Arndt Tomáš: Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa. Osudy židovských farmaceutů v 
meziválečném Československu a během genocidy za druhé světové války. ISBN 978-80-200-3049-8. 
464 s. * 
Bakeš Martin: Diplomatem v půlnoční zemi. Zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 
1650 a 1730. (ve spolupráci s ÚDU) ISBN 978-80-200-3040-5. 680 s. * 
Brownell Will, Brownell-Drace Denise, Alexander Rovt: První nacista. Erich Ludendorff: Generál, který 
umožnil Hitlerův nástup k moci. ISBN 978-80-200-3015-3. 258 s. 
Ciglbauer Jan: Od kolaborace k vraždám. Příběh sedminásobného vraha RNDr. Vladimira Malého z 
Českých Budějovic. ISBN 978-80-200-3178-5. 255 s. * 
Černý Karel: Ze zámoří do Čech. Čokoláda, čaj a káva v raném novověku. (ve spolupráci s 1. LF UK a 
s podporou GA ČR) ISBN 978-80-200-3149-5. 494 s. * 
Doktorová Jana: Malostranský graduál a jeho donátoři. Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj 
měšťanské reprezentace. (Studentská práce) ISBN 978-80-200-3082-5. 359 s.  
Franc Martin, Dvořáčková Věra: Dějiny Československé akademie věd. I, 1952–1962. (ve spolupráci 
s MÚA a ÚSD) ISBN 978-80-200-3053-5. 831 s. * 
Friedl Jiří: Domů, a za svobodou. Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945–
1948. (ve spolupráci s HÚ) ISBN 978-80-200-3101-3. 463 s.  
Gilbert Martin: Auschwitz a spojenci. ISBN 978-80-200-3110-5. 638 s.  
Hálek Jan, Mosković Boris: Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. 
století. (ve spolupráci s MÚA a s podporou GA ČR) ISBN 978-80-200-3154-9. 379 s.  
Hilský Martin: Shakespearova Anglie. Portrét doby. (s podporou MK ČR) ISBN 978-80-200-3168-6. 
765 s.  
Kasper Tomáš, Kasperová Dana: „Nová škola“ v meziválečném Československu ve Zlíně. Ideje, 
aktéři, místa. (ve spolupráci s TUL a s podporou GA ČR) ISBN 978-80-200-3091-7. 330 s. 
Kocian Jiří, Pažout Jaroslav, Vilímek Tomáš, Balík Stanislav, Hloušek Vít: Dějiny Komunistické strany 
Československa IV (1969–1993). (ve spolupráci s ÚSD a podporou GA ČR) ISBN 978-80-200-3174-7. 
591 s. *  
Kolář Ondřej, Kolářová Ivana: Československé četnictvo a policie ve sporu o Těšínsko 1918–1920. 
ISBN 978-80-200-3140-2. 197 s. * 
Kudrna Ladislav, Stárek František Čuňas: Kniha v barvě krve. Násilí komunistického režimu vůči 
(proto)undergroundu. (ve spolupráci s ÚSTR) ISBN 978-80-200-3207-2. 601 s. 
Kurlander Eric: Život s Hitlerem. Liberální demokrati ve třetí říši. ISBN 978-80-200-3065-8. 475 s. 
Kuwalek Robert: Vyhlazovací tábor v Bełżci. ISBN 978-80-200-3114-3. 400 s. * 
Machálek Vít: Prezident lidskosti: životní příběh Emila Háchy. (s podporou města Trhové Sviny) ISBN 
978-80-200-3056-6. 863 s.  
Machálek Vít: Prezident lidskosti: životní příběh Emila Háchy. (s podporou města Trhové Sviny) ISBN 
978-80-200-3056-6. 863 s. 1. dotisk. 
Machalíková Pavla, Petrasová Taťána, Winter Tomáš (eds.): Zrození lidu v české kultuře 19. století. 
(ve spolupráci s autorským kolektivem z ÚDU, UČL, EÚ a ÚSD) ISBN 978-80-200-3066-5. 268 s. * 
Makariusová Marie (ed.): Biografický slovník českých zemí. Hav–Hel, 23. svazek. (ve spolupráci HÚ a 
s podporou Strategie AV21) ISBN 978-80-200-3164-8. 154 s.  



Rosenberg Alfred (Mätthaus Jürgen, Bajohr Frank, eds.): Deníky od roku 1934 do roku 1944. (Vydáno 
s podporou Goethe-Institutu) ISBN 978-80-200-3043-6. 573 s.  
Padevět Jiří: Krvavý podzim 1938. ISBN 978-80-200-3097-9. 589 s.  
Petrilák Vladimír, Kraenski Longaretti Mauro: Rudá samba. Činnost StB v Brazílii v 50. a 60. letech 20. 
století. ISBN 978-80-200-3088-7. 672 s. * 
Povolný Daniel: Nejhorší den československé lidové armády – 21. srpen 1968.  
ISBN 978-80-200-3121-1. 473 s. * 
Semotanová Eva (ed.): Hranice v krajinách. (ve spolupráci s HÚ, NM, NTK, NA) ISBN 978-80-200-
3063-4. 475 s. * 
Svoboda Petr: Odboj, nebo provokace? Provokace StB prováděné proti třetímu odboji v rámci akce 
„Skaut“ na příkladu skupiny „Za svobodu“ v letech 1948–1951. ISBN 978-80-200-3084-9. 419 s. * 
Vjatrovyč Volodymyr: Ukrajinské 20. století. Utajované dějiny. (s podporou Translate Ukraine 
Translation Grant Program) ISBN 978-80-200-3086-3. 744 s.  
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. 951 s. 1. dotisk. 
Zeman Zbyněk, Karlsch Rainer: Na uranu záleží. Středoevropský uran v mezinárodní politice 1900–
1960. (s CEU PRESS) ISBN 978-80-200-3072-6. 426 s. * 
 
Hudba, divadlo, film 
Jonášová Milada, Volek Tomislav (eds.): Demofoonte come soggetto per il dramma per musica: 
Johann Adolf Hasse ed altri compositori del Settecento (ve spolupráci s ÚDU) ISBN 978-80-200-3152-
5. 340 s. 
Merenus Aleš, Šotkovská Jitka, Mikulová Iva: Text a divadlo. (ve spolupráci a s podporou ÚČL) ISBN 
978-80-200-3108-2. 411 s. * 
Suk Jan: Melancholické století oblaku. Josef Suk a život umělců. ISBN 978-80-200-3126-6. 263 s. 
 
Jazykověda a literární věda 
Augustová Zuzana: Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama. (ve 
spolupráci s ÚČL, AMU a s podporou MŠMT). ISBN 978-80-200-3155-6. 296 s. * 
Dluhošová Táňa: Bitevné polia povojnovej literatúry na Taiwane (1945–1949). Časopisy, diskusie a 
literárne diela. (ve spolupráci s OÚ) ISBN 978-80-200-3107-5. 445 s.  
Hradilová Marta, Jelínková Andrea, Veselá Lenka: Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých 
zemích raného novověku. (s podporou MÚA a ve spolupráci s KNAV) ISBN 978-80-200-3128-0. 357 
s. (Monografie SAV21) 
Ireinová Martina, Přadková Petra: Slovanský jazykový atlas Foneticko-gramatická série svazek 9 
Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. (ve spolupráci a s podporou ÚJČ) ISBN 978-80-200-3105-1. 
188 s. * 
Knappová Miroslava: Jak se vaše dítě bude jmenovat? ISBN 978-80-200-2656-9. 917 s. 6. vydání, 1. 
dotisk. 
Kolářová Ivana, Štícha František: Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů). (ve spolupráci 
s ÚJČ) ISBN 978-80-200-3131-0. 753 s. * 
Olšovský Miroslav: Anarchie a evidence. Esej o psaní a vidění. (ve spolupráci se SLÚ) ISBN 978-80-
200-3039-9. 265 s. * 
Štěpáník Stanislav: Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. (ve spolupráci a s podporou PedF UK) ISBN 
978-80-200-3119-8. 326 s.  
 
Umění 
Kubínová Kateřina, Benešovská Klára (edd.): Imago, imagines: výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v 
českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. (ve spolupráci a s podporou ÚDU a s podporou GA 
ČR) ISBN 978-80-200-3036-8. 2. svazky. 1396 s. * 
Lancová Veronika: Zlatý řez. Galerie KODL 2015-2019. (ve spolupráci s Galerií KODL) ISBN 978-80-
20031822. 413 s.  
Prahl Roman: Antonín Chittussi. (ve spolupráci s Galerií KODL a Kunsthalle Praha) ISBN 978-80-200-
2940-9. 335 s. 
Svoboda Jiří: Počátky umění II. (ve spolupráci s ARÚB) ISBN 978-80-200-3120-4. 229 s. * 
Wölfflin Heinrich: Základní pojmy dějin umění. Problém vývoje stylu v novověkém umění. (ve 
spolupráci s ÚDU) ISBN 978-80-200-3080-1. 318 s. * 
 
Věda a společnost, publicistika 
Krško Jan, Mareš Jan, Pohunek Jan, Randák Jan, Špringl Jan: Český tramping v časech formování a 
rozmachu. (s podporou GA ČR) ISBN 978-80-200-2897-6. 241 s. 1. dotisk. 
Kukal Karel: Deset křížů. ISBN 978-80-200-3090-0. 136 s.  
Kundra Ondřej: Meda Mládková – můj úžasný život. (ve spolupráci s Museum Kampa – Nadace Jana 
a Medy Mládkových) ISBN 978-80-200-3009-2. 176 s. 2. vydání, 1. dotisk. 



Mertlík Vladimír: V první linii. Armádní generál Petr Pavel. ISBN 978-80-200-2996-6. 480 s. 2. dotisk. 
Beneš Bohuš (Nekola Milan, Carbol Pavel, eds.): Synovcem prezidenta. ISBN 978-80-200-3095-5. 
280 s.  
Punčochář Miroslav: Na konci světa. ISBN 978-80-200-3104-4. 165 s. 
Prokop Tomek: Estébáckou Prahou. Průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti. ISBN 978-80-
200-3098-6. 286 s. 2., přepracované vydání.  
Slomek Jaromír: Prahou bratří Čapků. ISBN 978-80-200-3103-7. 255 s.  
Komárek Stanislav: Zápisky z pozdní doby. ISBN 978-80-200-3029-0, 293 s.  
 
Krásná literatura 
Czapski Jósef: V nelidské zemi. (s podporou Polského institutu a ©POLAND Translation Programu) 
ISBN 978-80-200-3106-8. 523 s.  
Heine Heinrich: Cesta Harcem. ISBN 978-80-200-3062-7. 150 s. 
Maria Jaroslav (Filip Hynek, ed.). Já. Vlastní životopis. ISBN 978-80-200-3073-3. 299 s. 
Jünger Ernst: Válečný deník 1914–1918 (s podporou Goethe-Institutu) ISBN 978-80-200-3001-6. 612 
s.  
Koestler Arthur, Koestlerová Cynthia: Cizinec na náměstí. ISBN 978-80-200-3115-0. 306 s.  
Kraus Ivan: 2800 znaků s mezerami. ISBN 978-80-200-3081-8. 255 s.  
Putna C. Martin, Vaníček Jakub, Šuman Záviš (eds.): Jakub Deml: Šlépěje československé, aneb 
Demlovo putování. Sebrané spisy. V. (ve spolupráci a s podporou FHS UK a GA ČR) ISBN 978-80-
200-3150-1. 1039 s.  
 
Věda kolem nás 
100. Padevět Jiří: Vyhlazovací tábor Kulmhof/Chelmno a jeho české oběti. 15 s. (SSČ) 
101. Entler Stanislav, Pánek Radomír, Hron Martin, Weinzettl Vladimír, Havránek Aleš: Tokamak 
COMPASS. 23 s. (ÚFP) 
102. Hlavačka Milan, Kessler Vojtěch, Smrček David: Databáze dějin všedního dne. 20 s. (HÚ) 
103. Pánek Jaroslav: Josef Janáček. 24 s. (HÚ) 
104. Kollerová Lenka, Pospíšilová Anna, Janošová Pavlína: Šikanování na školách. 15 s. (PSÚ) 
105. Přadková Petra: Slovanský jazykový atlas. 15 s. (ÚJČ) 
106. Hlavačka Milan, Kessler Vojtěch, Smrček David: History of Everyday. Life Database. 20 s. (HÚ) 
107. Pánek Jaroslav: Český časopis historický. 24 s. (HÚ) 
 
Dotisky: 
8. Hořejší Václav: Jak (ne)funguje imunitní systém. 20 s. (ÚMG) 
18. Pravdová Markéta: Jazyková poradna. 20 s. (ÚJČ) 
28. Fialová Alena: Česká próza po roce 1989. 20 s. (ÚČL) 
29. Zacharov Petr: Observatoř Milešovka. 20 s. (ÚFA) 
30. Pravdová Markéta: Jak se mluví mezi živly. 20 s. (ÚJČ) 
36. Padevět Jiří: Topografie teroru. 20 s. Vydáno pro SSČ AV ČR. 
49. Jungmannová Lenka, Vodička Libor: České drama v letech 1989–2010. 20 s. (ÚČL) 
57. Exnerová Věra: Demokracie na rozcestí: Čína, Střední Asie a Blízký východ. 20 s. (OÚ) 
80. Nováček Karel, Melčák Miroslav, Starková Lenka, Beránek Ondřej: Ohrožená architektura města 
Mosulu. 16 s. Vydáno pro (OÚ) 
88. Ostřanský Bronislav: Současný islám: Tendence a dynamika. 20 s. (OÚ) 
91. Pivokonský Martin: Úprava pitné vody. 24 s. (ÚH) 
104. Kollerová Lenka, Pospíšilová Anna, Janošová Pavlína: Šikanování na školách. 15 s. (PSÚ) 
 
Strategie AV21 
33. Mikeš Vladimír: Rytíř Jaroslav: Referendum a zastupitelská demokracie. 46 s. (FLÚ) 
34. Petřík Petr, Macková Jana, Fanta Josef (eds.): Ekologická infastruktura krajiny. 42 s. (BÚ) 
35. Ulbrechtová Hana: Fenomén Krym. 148 s. (SLÚ) 
36. Sekerka Pavel: Sasanky. 76 s. (BÚ) 
37. Kober Jan: Viktorin Kornel ze Všehrd. 76 s. (ÚSP) 
 
Dotisky: 
1. Šimek Miloslav, Macková Jana: Degradace půdy a emise skleníkových plynů z půd a ze 
zemědělství – nutné zlo? 46 s. (BC) 
19. Baldrian Petr, Mašínová Tereza: Mikroorganismy v lesních ekosystémech: diverzita, dynamika a 
funkce. 36 s. (MBÚ a BC) 
23. 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. 54 s. (ÚSP) 
24. Šmejkal Marek: Nesnadná úloha samců v živočišné říši. 36 s. (BC) 
26. Petřík Petr, Fanta Josef, Tomáš Janík: Jak se do lesa volá. 80 s. (BÚ)  



28. Šolcová Olga: Rostliny: lékaři, ale i zabijáci. 40 s. (ÚCHP) 
29. 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. 76 s. (ÚFP) 
30. Sekerka Pavel: Plané druhy pivoněk v zahradní kultuře. 90 s. (BÚ) 
31. Caspers Zuzana: Zahradní kosatce v České republice a jejich šlechtění. 98 s. (BÚ) 
32. 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. 69 s. (UFP) 1. dotisk a 2. dotisk 
33. Mikeš Vladimír, Rytíř Jaroslav: Referendum a zastupitelská demokracie. 46 s. (FLÚ) 1. dotisk. 
 
Kybernetika 
Kybernetika – Volume 56. Number 1. 207 s.  
Kybernetika – Volume 56. Number 2. 164 s.  
Kybernetika – Volume 56. Number 3. 218 s. 
Kybernetika – Volume 56. Number 4. 240 s.  
Kybernetika – Volume 56. Number 5. 172 s.  
Vydáno pro ÚTIA AV ČR. 
 
E-kniha 
Kello Martin, Strnadel Jan, Klempíř Jiří, Roth Jan, Myslivcová-Fučíková Alena, Hansíková Hana, 
Kozák Igor (eds.): Translational research in serious human diseases. (ve spolupráci ÚŽFG a 1. LF UK) 
ISBN 978-80-200-3158-7. 
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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. 2020 
 
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 
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 
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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. 2020 – 31. 12. 2020. 

 

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 2020 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 
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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. 

 

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. 

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). 
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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. 

Sazby účetních odpisů jsou stanoveny takto: 

Odpisová skupina 
Roční odpisová 

sazba 
Doba odepisování 

(rok) 

1 20 5

2 10 10

3 5 20

1,5,6 2 50

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. 2020 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). 
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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. 2020. 
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 2020 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. Úplatný převod obchodního podílu 

 
Na základě Smlouvy o úplatném převodu podílu č. 232-X/20 ze dne 25.11.2020 (dále jen 
smlouva) převedlo SSČ (dále jen převodce) svůj podíl ke společnosti BBM spol. s r.o., IČ 
407  55 592, se sídlem Kocínova 138/5, Budějovické Předměstí, 397 01  Písek, vedené 
v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 386, 
odpovídající 28 % na celku společnosti a všechna práva s tímto obchodním podílem spojená 
za podmínek ujednaných ve smlouvě nabyvateli Ing. Zdeňku Marešovi, bytem Smetanovo 
náměstí 2487, Budějovické Předměstí, 397 01  Písek, za sjednanou cenu 2.000.000,- Kč. 
Cena převodu podílu byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 237/20/2020 ze dne 
21. 9. 2020, vypracovaného znalkyní Ing. Kateřinou Valentovou Worschovou. K převodu 
podílu byl dozorčí radou převodce udělen dne 10. 11. 2020 předchozí souhlas k převodu 
podílu za podmínek uvedených ve smlouvě a následně dne 24. 11. 2020 pod č.j. KAV-
4673/MK/2020 udělen zřizovatelem převodce předchozí souhlas s převodem obchodního 
podílu ke společnosti BBM spol. s r.o. na nabyvatele.  
 
Důvodem pro ukončení spolupráce s firmou BBM spol. s r.o. a pro úplatný převod 
obchodního podílu na nabyvatele bylo rozhodnutí o decentralizaci řešení ekonomického 
informačního systému v rámci AV ČR. 
 

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. 
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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. 2020), v pořiz. cenách v tis. Kč: 

Položky majetku 
Stav na 
počátku 
období 

Přírůstky Úbytky 
Stav na konci 

období 

Software 82 875 676 0 83 551

Ocenitelná práva 12 512 1 208 0 13 720
Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek 

278 0 0 278

nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 

317 13 125 1 884 11 558

Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek 

57 0 0 57

       

Pozemky 320 533 0 0 320 533
Umělecká díla, předměty, 
sbírky 

8 821 0 0 8 821

Budovy, stavby 1 338 740 15 370 0 1 354 110
Samostatný movitý 
majetek 

217 945 20 416 10 542 227 819

Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek 

5 507 2 584 0 8 091

dlouhodobý finanční 
majetek 

5 600 0 5 600 0

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 

20 050 0 1 818 18 232

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 

14 563 161 068 38 368 137 263

Celkem 2 027 798  214 447 58 212 2 184 033
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Stav oprávek k dlouhodobého majetku k rozvahovému dni (31. 12. 2020) v tis. Kč:  

Položky majetku 
Stav na 
počátku 
období 

Přírůstky Úbytky 
Stav na konci 

období 

Software 81 703 867 0 82 570

Ocenitelná práva 6 964 1 699 0 8 663
Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek 

278 0 0 278

Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek 

57 0 0 57

     
   
Budovy, stavby 323 379 26 950 0 350 330
Samostatný movitý 
majetek 

174 656 11 510 10 542 175 624

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 

20 050 0 1 818 18 232

Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek 

270 107 0 377

Celkem 607 357 41 133 12 360  636 131

 
 
Podrozvahová evidence v tis.  Kč 
 
Drobný dlouhodobý majetek ……………………. 84.555,-                                             
Zapůjčený majetek     ……………………………. 37.680,-                                       

- z toho osobní vozidla – operativní leasing   6.969,-                   
 
 
VII.  Odměna přijatá auditorem 

Auditor za ověření účetní závěrky a s tím spojené služby obdržel 145.200,- Kč. 

 

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

SSČ neeviduje k 31. 12. 2020 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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IX. 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. 

 

X. 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.  

 

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

 
SSČ nemá finanční a jiné dluhy neevidované v rozvaze. 
 

XII. Výsledek hospodaření za rok 2020 

SSČ vykázalo kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši   9 756 311,35 Kč. 

 za hlavní činnost ……………………………………………     -12 286 359 Kč 
 za jinou činnost ………………………………………………    22 042 670,35 Kč 

 

XIII. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v členění dle 
kategorií 

SSČ k 31. 12. 2019 evidovalo 326 fyzických zaměstnanců. V roce 2020 byl průměrný 
přepočtený počet zaměstnanců 318. 
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rok 2019 

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

Průměrný 
přepočtený 
počet 
zaměstnanců 
rok 2020 

3 24 75 23 65 15 14 99 318 
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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 2020 

Osobní náklady celkem 205 634 218 652 

A.III 10 Mzdové náklady 149 629 159 231 

A.III 11 Zákonné sociální náklady 49 042 52 265 

A.III 12 Ostatní sociální pojištění 0 0 

A.III 13 Zákonné sociální náklady 6 963 7 156 

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. 

 

XIV. 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 2020 byly vyplaceny členům Dozorčí rady a Rady instituce odměny v celkové výši 
259 tis Kč.  
SSČ neeviduje dluhy ohledně požitků bývalých členů s uvedením celkové výše pro každou 
kategorii členů.  

XV. 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. 
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 
Matematický ústav AV ČR, v. v. i. 
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Ing. Marta Arazimová  Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 
Ing. Július Štuller, CSc  Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 

Matematický ústav AV ČR, v. v. i. 
Bc. Jiří Padevět  Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
 

XVI.  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 2020 žádné zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům orgánů 
uvedených v bodu XVI. 

 

XVII.  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. 

 

XVIII. 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 2020 byly dokončeny a zařazeny do majetkové evidence tyto stavby a jejich technická 
zhodnocení, v tis. Kč: 

 
 Rekonstrukce plynové kotelny Patočkova  …………………..    1.016,-  
 Výměna střechy stodoly Třešť    ………………………………    3.198,-  
 Mazanka rekonstrukce výměníkových stanic  ………………     5.356,- 
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PŘIJATÉ DOTACE A DARY 

Poskytnutá institucionální podpora od AV ČR v roce 2020 v tis. Kč  

 
Výzkumné 

záměry 

Podpora 
výzkumných 
organizací 

Příspěvek na 
zajištění činnosti 

AV 

neinvestiční 0 103. 313,- 127.753,- 
 investiční 0 6. 778,-- 134.261,- 

 

Prostředky přijaté od jiných poskytovatelů v tis. Kč 

 
Investiční   
    Magistrát hl. m. Prahy  …………………………………. 836,- 
    Ministerstvo životního prostředí   ……………………… 558,- 
    Město Třešť   ………………………………………….  1.491,- 
 
Neinvestiční  
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ……… 4.477,- 
    Ministerstvo práce a sociálních věcí ………………... 7.033,-      
    Magistrát hl. m. Prahy  ……………………………….. 3.916,- 
    Ostatní………………………………………………….. 1.709,- 
                                                            
Zásoby 

SSČ eviduje ve svém účetnictví zásoby v celkové výši v tis. 55.282,- Kč, z toho:  

Zásoby nakladatelství Academia v členění:   

Zásoby hotových výrobků, které jsou tvořeny výhradně knižními 
tituly vydanými nakladatelstvím Academia (DAN) ve výši ………………  37.181,-  
Nedokončená výroba nakladatelství Academia ve výši …………………    8.806,-  
Zboží na skladě nakladatelství Academia ve výši ………………………      7.918,- 

Ostatní zásoby, které tvoří:                              

Zásoby na stravovacích a ubytovacích zařízeních ve výši………………..  1.377,-       
 
 
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 3.954.076,92- Kč. 
 
Rezervní fond  
Dle rozhodnutí Rady SSČ bylo do rezervního fondu přiděleno 451.000,- Kč. V roce 2020 
z fondu nebylo čerpáno. Rezervní fond vykazuje ke konci účetního období hodnotu ve výši 
33.636.780,30- Kč.  
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Fond účelově určených prostředků  
V roce 2020 byl tvořen Fond účelově určených prostředků dary ve výši 3.307.840,- Kč. 
 Fond účelově určených prostředků vykazuje ke konci účetního období hodnotu 
 ve výši 3. 334. 218,60 Kč. 
 
 
 
Způsob tvorby a výše opravných položek za uzavírané účetní období: 

V roce 2020 byly ve smyslu: 
 

 § 8 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně vytvořeny opravné 
položky ve výši: ………. 302.500,- Kč k pohledávkám z obchodních vztahů.  
 

 § 8c zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně, vytvořeny opravné 
položky ve výši: …………...  23.906,- Kč k pohledávkám z obchodních vztahů. 

 
Celkem byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 326.406,- Kč. 

Ostatní: 

V roce 2020 probíhá plánovaná generální rekonstrukce hlavní budovy zámku Třešť, která by 
měla být dokončena 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. 

 
V roce 2020 hlavní agendu zpracovává účetní jednotka v ERP systému, u něhož dochází 
v roce 2021 ke kompletní obměně. Dosavadní systémy – účetní systém IFIS a částečně 
Navision (účetnictví DAN), manažerská nadstavba VERSO a systém Elanor pro zpracování 
mzdové a personální agendy – budou zcela nahrazeny novým ERP systémem. Konkrétně se 
v roce 2021 přesune veškerá agenda do systému Microsoft Dynamics 365 Business Central 
(účetnictví a finance), mzdová a personální agenda bude zpracovávána v systému PERM a 
dále bude do nového ERP zapojeno několik dalších aplikací jako Power BI, zaměstnanecký 
portál, workflow s elektronickým schvalováním dokumentů, elektronická spisová služba a 
další. 
Na AÚ 3474 - Vypořádání se sr, účetní jednotka zachycuje pohledávky a závazky ze vztahů, 
které vznikly před rokem 2007 před vznikem v. v. i. 

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

 
V roce 2020 byly SSČ poskytnuty dary: 

 peněžní v hodnotě 3.000.000,- Kč společností IOCB TECH s.r.o. IČO 28934024 na 
podporu činnosti Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV) pro pracoviště AV ČR 
v souladu s Plánem činností CeTTAV pro rok 2021 

 1 kus kamene o váze 1t v hodnotě 200,- Kč společností Českomoravský štěrk, a. s. 
IČO 25502247 za účelem stálé výstavy hornin 

 peněžní v hodnotě 20.000,- Kč Městem Havlíčkův Brod na základě Statusu „Cena 
města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu 30. Podzimního knižního veletrhu“ 

 peněžní v hodnotě 90.000,- Kč poskytnutém fyzickou osobou paní Lenkou Pořízkovou 
na přípravu publikace „Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní 
kultury“ 
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 peněžní v hodnotě 48.000,- Kč poskytnuté fyzickou osobou panem Jindřichem Vackem 
na zajištění nákladů na redakční a předtiskovou přípravu publikace „Všechny moje 
toulky“ 

 peněžní v hodnotě 50.000,- Kč poskytnuté fyzickou osobou panem Petrem Vágnerem 
na přípravu publikace „Praha-Baku. Zaváté stopy“ 
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XX. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné 
sbírky s uvedením účelu a výše vybraných částek 

V roce 2020 nebyly pořádány SSČ žádné veřejné sbírky. 

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

Rada SSČ 15. 6. 2020 schválila rozdělení zisku za rok 2019 takto: 

Rezervní fond……………………………………………..451.000,00 Kč 
Sociální fond…………………………………………….1.000.000,00 Kč 
Fond reprodukce majetku……………………………...7.553.112,07 Kč 
 

XXII. 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. 

XXIII. 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. Termín pro provedení následné kontroly realizovaných 
nápravných opatření byl z důvodu vládních opatření přijatých v důsledku epidemie koronaviru 
předběžně stanoven na podzim roku 2021.  
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XXIV. Dopady epidemiologických opatření přijatých v následujícím   
účetním obdobím v důsledku epidemie koronaviru 

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým 
koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila vláda v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12.  3. 
2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky nouzový stav, 
který byl na základě vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny prodloužen do 17. května 
2020. Podruhé kvůli koronaviru vyhlásila vláda nouzový stav od 5. října 2020, který postupným 
prodlužováním setrval až do konce roku 2020. V rámci vyhlášeného nouzového stavu byla 
realizována řada omezujících opatření, která měla negativní dopad na činnost SSČ. Zejména 
došlo k omezení provozu a podnikatelské činnosti. 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 muselo dojít ke zrušení, popř. posunu termínu realizace až na rok 2021, u 
řady plánovaných projektů či aktivit, zejména v oblasti popularizace a medializace vědy a 
výzkumu, v oblasti organizace celoakademických společenských aktivit, významných 
propagačních a edukativních aktivit, dále v oblasti organizace výstav, vernisáží aj., 
zajišťovaných převážně DVV. Řada těchto omezení se projevila současně značným poklesem 
výnosů ovlivňujících výsledek hospodaření. Jakmile to bude z hlediska vládních nařízení či 
jiných právních aktů možné, provoz všech uzavřených zařízení bude plně obnoven. Přes 
všechna výše uvedená omezení a přijatá opatření lze konstatovat, že žádný z těchto provozů 
a činností nejsou ohroženy a stejně tak není ohroženo nepřetržité fungování účetní jednotky. 
 
Pro ostatní body dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., účetní jednotka nemá náplň. 
 
 










