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

117 20 Praha 1 

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

 

Řídící, kontrolní a výkonné orgány 
Rada pracoviště 
 
Složení Rady SSČ v roce 2021 
 
předseda:   Bc. Jiří Padevět (SSČ) 
místopředsedkyně:  Mgr. Václava Šťastná (SSČ)  do 22. 11. 2021 
místopředseda: Ing. Josef Poborský (SSČ)   od 2. 12. 2021 
členové:   Ing. Zuzana Berková, MBA (SSČ) 

Ing. Pavel Formáček (SSČ) 
Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (KAV) 
Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL) 
prof. RNDr. Filip Matějka, Ph.D. (NHÚ) 
Ing. Jindřich Sojka (SSČ) 
Ing. Tomáš Wencel, MBA (SSČ) 

tajemnice:  Ing. Lidmila Sochůrková (SSČ)  

V průběhu roku 2021 se Rada SSČ sešla na čtyřech řádných zasedáních a čtyřikrát jednala 
formou per rollam. 

Řádná zasedání: 

18. 2. 2021 – projednán a schválen rozpočet na rok 2021, projednány a schváleny změny ve 
Mzdovém řádu SSČ, Organizačním řádu SSČ a Pracovním řádu SSČ, přijata informace 
o stanovisku hodnoticí komise k hodnocení SSČ za období 2015–2019, o stavu prací na 
rekonstrukci Zámeckého hotelu Třešť, o stavu prací na novém EIS, o prodeji pozemku v Krči 
a na Mazance a o připravené volební aplikaci on-line. 

 

7. 6. 2021 – přijata informace o úpravách Mzdového řádu SSČ účinného od 1. 5. 2021, 
o aktualizaci Volebního řádu  SSČ včetně jeho přílohy č. 1, projednána a schválena Účetní 
závěrka SSČ za rok 2020, projednáno a schváleno Usnesení o rozdělení zisku SSČ za rok 
2020, projednán a schválen Střednědobý výhled hospodaření SSČ pro roky 2022–2023, 
projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SSČ za rok 2020, přijata 
informace o koncepci SSČ na období 2021–2024, o implementaci nového EIS, o projektu HR 
Award a o aktuálním stavu zřizovací listiny SSČ. 
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21. 9. 2021 – schválen postup ve věci zřizovací listiny SSČ, přijata informace o účasti SSČ 
v projektech sdílených činností, o postupu při zahájení ostrého provozu nového EIS, 
o pravidlech práce na dálku v SSČ a o kolaudaci Zámeckého hotelu Třešť. 

2. 12. 2021 – v souladu s platným Volebním řádem SSČ bylo toto zasedání považováno za 
ustavující schůzi po volbě pěti členů Rady SSČ na zasedání Shromáždění výzkumných 
pracovníků dne 22. 11. 2021. Tajnou volbou byl předsedou Rady SSČ zvolen Jiří Padevět 
a místopředsedou Rady SSČ Josef Poborský. Dále bylo projednáno a schváleno vyhlášení 
výběrového řízení na pozici ředitele SSČ, přijata informace o stavu zřizovací listiny SSČ, 
o dodržování všech vládních opatřeních při epidemii onemocnění covid-19, o připravenosti 
SSČ zajistit Akademický sněm 8. 12. 2021 online. 

Jednání per rollam: 

23. 4. 2021 – schválen Mzdový řád SSČ, 

14. 5. 2021 – schválen Volební řád SSČ, 

19. 11. 2021 – schválen Organizační a Mzdový řád SSČ, 

20. 12. 2021 – schválen Organizační řád SSČ.  

Dozorčí rada 

Složení DR se v průběhu roku 2021 měnilo. Pětileté funkční období skončilo Michalu Haindlovi 
a Pavlu Janouškovi. Akademická rada AV ČR podle § 19 odst. 4 zák. č. 341/2005 Sb., 
o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, a podle čl. 17 přílohy Stanov Akademie 
věd ČR jmenovala novými členy Jiřího Homolu na první funkční období od 26. 5. 2021 do 25. 
5. 2026 a Ondřeje Ševečka na první funkční období od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2026. 

Složení Dozorčí rady SSČ v roce 2021: 
 
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) do 15. 3. 2021 
prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.(ÚFE) od 26. 5. 2021 
prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc. (ÚČL) do 31. 7. 2021 
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (FLÚ)  od 1. 8. 2021 
Ing. Július Štuller, CSc. (ÚI) 

tajemnice:  Martina Jeleňáková (SSČ)  

Řádné zasedání DR se v roce 2021 konalo celkem čtyřikrát (16. 2., 22. 4., 8. 6. a 23. 9.). DR 
šestkrát rozhodovala formou hlasování per rollam. Řádných zasedání se pravidelně účastnili 
ředitel SSČ, ředitel DSMS, příležitostně finanční ředitelka.  

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

V rámci dohledu nad nakládáním s majetkem vydávala 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 
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výzkumných institucích, v platném znění, kterými veřejná výzkumná instituce zejména 
nabývala. 

Na 18. zasedání dne 16. 2. 2021 Dozorčí rada: 

 projednala předložený návrh rozpočtu SSČ pro rok 2021 a vyjádřila s ním souhlas; 

 projednala a vzala na vědomí předložený přehled právních jednání uskutečněných při 
nakládání s majetkem v hodnotě nad 50 tis. Kč; 

 projednala a schválila Zprávu o činnosti DR SSČ za rok 2020; 

 vzala na vědomí informaci o Závěrečné zprávě o hodnocení odborné činnosti výzkumně-
infrastrukturního pracoviště AV ČR za období 2015–2019 a o Stanovisku SSČ k 
výsledkům hodnocení odborné činnosti výzkumně-infrastrukturního pracoviště AV ČR za 
období 2015–2019; 

 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 
79/1, 79/3, Brno, která je součástí pozemku parc. č. 135, k. ú. Město Brno, zapsaného 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 
379; mezi ANDINI, s. r. o., jako podnájemcem a SSČ jako nájemcem; 

 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; mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako věřitelem a SSČ jako dlužníkem; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 381/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 008 m2, v kat. území Libeň, obec Praha, 
zapsaného na LV 60000 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha; mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako pronajímatelem a SSČ jako nájemcem; na dobu určitou do 
28. 2. 2029; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
kupní o koupi části pozemku parc. č. 1, zahrada, k. ú. Dolní Břežany, mezi obcí Dolní 
Břežany, jako budoucím prodávajícím, a SSČ jako budoucím kupujícím; 

 souhlasila se záměrem jednat o prodeji pozemku parc. č. 4054/9, ostatní plocha, o 
výměře 24 m2 a budoucích pozemků parc. č. 4054/23, ostatní plocha, o výměře 1 362 
m2, vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 4054/13 a pozemku parc. č. 4054/22, ostatní 
plocha, o výměře 1 181 m2, vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 4054/14, vše v 
katastrálním území Libeň, obec Praha, zapsané na LV 13 vedeném Katastrálním úřadem 
pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Budoucím kupujícím je ÚFP; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o užívání optického okruhu, jejímž 
předmětem je přenechání uživateli do užívání optický okruh A02a (v rozsahu 4 
nenasvícená vlákna) v celkové délce 1 028 m; mezi T-Mobile Czech Republic, a.s., jako 
uživatelem a SSČ jako poskytovatelem; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o využití prostoru 
kolektoru č. 301-X/18 uzavřené dne 28. 8. 2018, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 
3. 4. 2019; mezi Kolektory Praha, a. s., jako správcem a SSČ jako uživatelem. 
Předmětem Dodatku č. 2 je úprava cenového a platebního ujednání za užívání prostoru 
v kolektoru; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření tří smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve 
vlastnictví; 
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 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření dohody o ubytování v ubytovací jednotce, 
kterou má SSČ ve vlastnictví; 

 udělila předchozí písemný souhlas ke změně smlouvy o nájmu spočívající v prodloužení 
nájmu 21 bytů, které má SSČ ve vlastnictví; 

 udělila předchozí písemný souhlas ke změně dohody o ubytování spočívající 
v prodloužení doby ubytování v ubytovací jednotce, kterou má SSČ ve vlastnictví; 

 udělila předchozí písemný souhlas ke změně smlouvy o nájmu nebytového prostoru 
(garážové stání), spočívající v prodloužení nájmu, který má SSČ ve vlastnictví. 

Projednáním per rollam dne 26. 3. 2021 Dozorčí rada 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření tří smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve 
vlastnictví. 

Na 19. zasedání dne 22. 4. 2021 Dozorčí rada 

 souhlasila s aktualizovaným záměrem realizovat stavební akci velkého rozsahu v roce 
2022; 

 souhlasila se záměrem realizovat stavební akce velkého rozsahu v letech 2023–2024; 

 projednala a vzala na vědomí předložený přehled právních jednání uskutečněných při 
nakládání s majetkem v hodnotě nad 50 tis. Kč; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 019-
N/20 o pronájmu plochy o výměře 7,5 m2 v průchodu na adrese Národní 1009/3, 110 00 
Praha 1, pro umístění prodejního stánku na prodej tisku, tabáku, jízdenek MHD 
a doplňkového prodeje baleného zboží; mezi Naděždou Korálkovou jako nájemcem 
a SSČ jako pronajímatelem. Předmětem Dodatku č. 1 je snížení výše nájemného 
z důvodu pandemie covid-19 a s tím spojeného poklesu tržeb na minimální úroveň; 
udělila předchozí písemný souhlas k uzavření 10 smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve 
vlastnictví; 

 udělila předchozí písemný souhlas ke změně 24 smluv o nájmu bytů, spočívající 
v prodloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření dvou smluv o nájmu nebytového prostoru 
(garážové stání), který má SSČ ve vlastnictví. 

Na 20. zasedání dne 8. 6. 2021 Dozorčí rada 

 projednala a doporučila ke schválení návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření SSČ 
za rok 2020; 

 projednala a doporučila ke schválení Výroční zprávu podle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím za rok 2020; 

 projednala a doporučila ke schválení Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní 
závěrky za rok 2020; 

 vzala na vědomí s připomínkami pracovní verzi Koncepce SSČ; 

 projednala a vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol 
v SSČ za rok 2020; 

 projednala a vzala na vědomí předložený přehled právních jednání uskutečněných při 
nakládání s majetkem v hodnotě nad 50 tis. Kč; 

 provedla tajnou formou hodnocení manažerských schopností ředitele SSČ za rok 2020; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o nájmu bytu, který má SSČ ve 
vlastnictví; 
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 udělila předchozí písemný souhlas ke změně smlouvy o nájmu bytu, spočívající 
v prodloužení nájmu, který má SSČ ve vlastnictví. 

Projednáním per rollam dne 28. 7. 2021 Dozorčí rada 

 souhlasila se záměry realizovat v příštím období stavební akce velkého rozsahu – 
výstavbu bytových domů pro potřeby AV ČR v lokalitách Dolní Břežany a Lysolaje; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o výpůjčce obrazů pro dočasné 
bezplatné užívání; mezi Galerií Kodl, s. r. o., jako půjčitelem na straně jedné a SSČ jako 
vypůjčitelem na straně druhé; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 10 k Nájemní smlouvě 
uzavřené 31. 12. 2003 ve znění pozdějších dodatků č. 1–9 o nájmu nebytových prostor 
(kanceláře) v objektu Vodičkova 792/40, Praha 1; mezi JUDr. Kateřinou Vodičkovou jako 
nájemcem na straně jedné a SSČ jako pronajímatelem na straně druhé. Předmětem 
dodatku je prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2023; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti – podzemní uložení komunikační sítě a nadzemní obslužné zařízení – na 
pozemku p. č. 513/171 k. ú. Lysolaje, obec Praha, zapsaným na LV č. 728 v katastru 
nemovitostí Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu; mezi vlastníkem pozemku SSČ jako 
budoucím povinným na straně jedné a T-Mobile Czech Republic, a.s., jako budoucím 
oprávněným na straně druhé; 

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

 udělila předchozí písemný souhlas ke změně 33 smluv o nájmu bytů, spočívající 
v prodloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví; 

 udělila předchozí písemný souhlas ke změně smlouvy o nájmu, spočívající ve výměně 
dvou bytů, které má SSČ ve vlastnictví. 

Projednáním per rollam dne 21. 9. 2021 Dozorčí rada: 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 
4054/9, ostatní plocha, o výměře 24 m2, pozemku parc. č. 4054/23, ostatní plocha, 
o výměře 1 362 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 4054/13 a pozemku 
parc. č. 4054/22, ostatní plocha, o výměře 1 181 m2, který vznikne oddělením z pozemku 
parc. č. 4054/14, vše v katastrálním území Libeň, obec Praha, zapsané na listu 
vlastnictví LV č. 13 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha; mezi SSČ jako prodávajícím na straně jedné a ÚFP jako kupujícím na 
straně druhé; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – přesah zateplení při realizaci zateplení bytového domu ve 
vlastnictví SSČ Patočkova 1419/39, Praha 6, na pozemku parc. č. 3768/1 v katastrálním 
území Břevnov, zapsaném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha, na LV 1762, uzavřené dle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník; mezi vlastníkem pozemku hlavním městem Praha, 
zastoupeným Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., jako budoucím 
povinným na straně jedné a SSČ jako budoucím oprávněným na straně druhé; 

 uděluje předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o bezplatném užívání pozemku 
parc. č. 1333/2, jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 1 765 m2, v k. ú. Libeň, obec Praha, 
zapsané na LV 843 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha; mezi ÚTIA jako majitelem pozemku na straně jedné a SSČ jako 
uživatelem pozemku na straně druhé. Předmětem Smlouvy je užívání pozemku o výměře 
350 m2 pro potřeby Dětských skupin AV ČR Ohm a Pluto, které sídlí v budově ÚI; 
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 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru 
(garážové stání), který má SSČ ve vlastnictví. 

Na 21. zasedání dne 23. 9. 2021 Dozorčí rada: 

 projednala poslední znění návrhu změny Zřizovací listiny SSČ a vyslovila souhlas 
s připomínkami; 

 projednala a vzala na vědomí předložený přehled právních jednání uskutečněných při 
nakládání s majetkem v hodnotě nad 50 tis. Kč; 

 uděluje předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě o 
pronájmu plochy o výměře 7,5 m2 v průchodu na adrese Národní 1009/3, 110 00 Praha 
1, pro umístění prodejního stánku na prodej tisku, tabáku, jízdenek MHD a doplňkového 
prodeje baleného zboží; mezi Naděždou Korálkovou jako nájemcem a SSČ jako 
pronajímatelem. Předmětem Dodatku č. 2 je snížení výše nájemného z důvodu uzavření 
přístupu k prodejnímu stánku a s tím spojeného poklesu tržeb na nulovou úroveň. 
Nájemné za měsíce říjen–listopad 2021 včetně se snižuje na výši 2 000 Kč měsíčně. 

Projednáním per rollam dne 21. 10. 2021 Dozorčí rada: 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dohody o ukončení nájmu ke Smlouvě 
včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu kancelářských prostor o výměře 248,52 m2 
a čtyř parkovacích míst v prostoru vnitřního dvora v objektu na adrese Národní 1009, 110 
00 Praha 1; mezi DRILL B.S. spol. s r. o. jako nájemcem na straně jedné a SSČ jako 
pronajímatelem na straně druhé. Předmětem Dohody je ukončení pronájmu prostor 
k datu 31. 10. 2021. Dále nájemce zajistí výmaz adresy sídla podnikání Národní 1009/3, 
Praha 1 z obchodního, živnostenského a případně dalších rejstříků nejpozději do jednoho 
měsíce od skončení nájmu; 

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

 udělila předchozí písemný souhlas ke změně 11 smluv o nájmu bytů, spočívající 
v prodloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví. 

Projednáním per rollam dne 4. 11. 2021 Dozorčí rada 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 
804/11, ostatní plocha, o výměře 29 698 m2, k. ú. Kunratice, obec Praha, zapsané na LV 
4061 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha; mezi SSČ jako prodávajícím na straně jedné a ÚOCHB jako kupujícím na straně 
druhé. 

Projednáním per rollam dne 22. 12. 2021 Dozorčí rada 

 projednala Zprávu k hodnocení SSČ za období 2015–2019 bez připomínek a vzala ji na 
vědomí; 

 projednala poslední znění Koncepce SSČ 2021–2024 bez připomínek a vzala ho se 
souhlasem na vědomí; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě uzavřené 
dne 30. 6. 2010, ve znění Dodatků č. 1 a 2, o nájmu nebytových prostor v budově bez 
č. p. na pozemku p. č. 513/100, k. ú. Lysolaje, obec Praha, okres Hlavní město Praha; 
mezi ÚCHP jako pronajímatelem na straně jedné a SSČ jako nájemcem na straně druhé. 
Dodatek č. 3 upravuje výši ročního nájemného na 578 923,20 Kč. K nájemnému bude 
připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Dodatek se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2022; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových 
prostor o výměře 95 m2 v budově bez č. p./č. e. nacházející se na pozemku ve vlastnictví 
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města Třešť o výměře 1072 m2 parc. č. 2648/3, ostatní plocha, v katastrálním území 
Třešť, obec Třešť, zapsaném na listu vlastnictví LV č. 10001 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava; mezi městem Třešť, Revoluční 
20/1, 589 01 Třešť jako pronajímatelem na straně jedné a SSČ jako nájemcem na straně 
druhé; 

 uděluje předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru 
s příslušenstvím o výměře 12 m2 v 1. NP (přízemí) v objektu bydlení čp. 2102, Davídkova 
ul. 93, Praha 8, jež je součástí pozemku p. č. 4063/26 k. ú. Libeň, obec Praha, zapsané 
na LV č. 13 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, Katastrálním 
pracovištěm Praha; mezi SSČ jako pronajímatelem na straně jedné a společností Pronia, 
s. r. o., jako nájemcem na straně druhé; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření 12 smluv o nájmu bytů, které má SSČ ve 
vlastnictví; 

 udělila předchozí písemný souhlas ke změně 76 smluv o nájmu bytů, spočívající 
v prodloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví; 

 udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru 
(garážové stání), který má SSČ ve vlastnictví; 

 udělila předchozí písemný souhlas ke změně tří smluv o nájmu nebytových prostor 
(garážové stání), spočívající v prodloužení nájmu, které má SSČ ve vlastnictví. 

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 především řídil činnosti související s pokračující pandemickou situací. V rámci 
koordinace jednotlivých útvarů uspořádal a řídil 11 porad vedení instituce. Pravidelně se 
účastnil jednání nejvyšších orgánů AV ČR i SSČ, AR AV ČR, DR SSČ a Rady SSČ. Rovněž 
se setkával na koordinačních poradách krizového štábu s vedením KAV a KNAV.   

Dále průběžně rozhodoval o dočasném uzavření některých provozů SSČ v souladu s vládními 
opatřeními a aktuální situací. Byla vydána pravidla pro ukotvení dlouhodobých principů pro 
práci na dálku.  

Podle aktuální potřeby svolával porady k aktuálním otázkám týkajícím se činnosti pracoviště. 
Ředitel SSČ předkládal DR, RP a MK k projednání navržené smlouvy, které vyžadují předchozí 
souhlas těchto orgánů, a další významné dokumenty.  

Po celý rok se dále intenzivně věnoval jednáním o změně zřizovací listiny SSČ. Byl zpracován 
finální návrh pro AR a podepsán předsedkyní AV ČR. V souvislosti s touto změnou probíhala 
řada přípravných jednání k zavedení další činnosti v SSČ od roku 2023.  

Ředitel SSČ se ve spolupráci s AR věnoval strategickým otázkám budoucnosti transferu 
znalostí a technologií v AV ČR a výběru nového vedoucího CETTAV. Prezentoval výroční 
zprávu za rok 2020 a novou koncepci SSČ pro roky 2020–2024 na společném zasedání RP 
a DR. 

Pravidelně jednal s dodavateli nového EIS a účastnil se interních schůzek k návrhům nových 
procesů jednotlivých agend EIS.  

Ředitel SSČ v rámci posílení komunikace se zaměstnanci a s cílem získat zpětnou vazbu 
zejména k přijatým krizovým vnitřním postupům opět uskutečnil anketu spokojenosti 
zaměstnanců, které se zúčastnilo 110 pracovníků SSČ. Z ankety vyplynulo, že SSČ jako 
zaměstnavatel dále pracuje se zaměstnanci vstřícně, jako problematické se ukázalo zavádění 
nového EIS, kde se řada zaměstnanců potkává s nefunkčními částmi systému nebo s nově 
nastavenými procesy oběhu dokumentů v SSČ.  

V prosinci se uskutečnilo setkání managementu SSČ ve vile Lanna, kde ředitel shrnul 
dosažené výsledky a situaci v roce 2021 a diskutoval s vedoucími pracovníky o cílech pro rok 
2022. V následné diskusi byly projednány zejména výsledky ankety spokojenosti zaměstnanců 
a otázky pracovněprávního charakteru. 

V průběhu roku vydal po schválení RP nový Organizační, Mzdový a Pracovní řád.  
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Organizační struktura 
 
 

 

V průběhu roku 2021 se při organizaci a řízení uskutečnila níže uvedená opatření.  

Organizační změny s účinností k 01/2021  

Bylo vytvořeno rozhodnutí o organizační změně, které se týkalo PSÚ – CeTTAV. Tímto 
rozhodnutím došlo po skončení projektu Academic TTO (ATTO) ke zrušení několika 
pracovních pozic v organizačním schématu CeTTAV (konzultant specialista, specialista IT, 
projektový manažer, ekonom specialista a administrátor projektů). Ve stejném čase byla 
zřízena zcela nová pracovní pozice Controller v Ekonomickém úseku.  

Organizační změny s účinností k 03/2021 (ve znění Organizačního řádu č. II/Ř/2021) 

V souvislosti se skončením projektu ATTO došlo k harmonizaci poslání a působnosti útvaru 
CeTTAV v rámci PSÚ. Do působnosti divize DVV a PÚ byla zapracována nová agenda týkající 
se projektu HR AWARD. Celkové organizační schéma SSČ se změnilo v důsledku vzniku dvou 
odborů: Finanční účtárna (EÚ) a Dětské skupiny (PÚ). 

Do čl. V Organizačního řádu – Poradní orgány ředitele SSČ byla jako poradní orgán nově 
přidána Spisová a skartační komise. 

Na konci roku 2021 se v SSČ připravovaly další organizační změny, které mají účinnost od 
1. 1. 2022 – jednalo se zejména o opětovné začlenění Zámeckého hotelu Třešť do struktury 
DKHZ, včetně týmu veškerých potřebných pozic. Dále se v rámci reorganizace DIT 
připravovalo zrušení dlouhodobě existujícího Odboru komunikačních a informačních 
technologií a vznik tří nových odborů v této divizi – Odbor servisu a podpory, Odbor správy sítí 
a Odbor serverové infrastruktury.  
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HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI 
Koncepce 
Činnost organizace i nadále zásadně ovlivňovala celosvětová pandemická situace. SSČ 
několikrát uzavřelo nebo omezilo některé své provozy, přičemž se jednalo především o dětské 
skupiny, knihkupectví Academia a konferenční a hotelová zařízení. V rámci možností čerpalo 
SSČ dotace z podpůrných anticovidových programů státního rozpočtu. 

Byly omezeny všechny zahraniční i tuzemské pracovní cesty. Pokud to bylo možné, byli 
zaměstnanci převedeni do režimu práce na dálku (home office). Kde to možné nebylo, byli 
převedeni v rámci překážek na straně zaměstnavatele. Práce na dálku byla zavedena jako 
standardní model, včetně pravidel pro zaměstnance ohledně výkonu práce na dálku 
(standardní dny, způsob plánování pracovní doby, standardizace vybavení domácího 
pracoviště).  

S ohledem na situaci bylo SSČ nuceno opět zrušit konání velkých popularizačních projektů 
jako např. Veletrhu vědy v Praze-Letňanech a využívat alternativní online formy popularizace 
výzkumu. Některé projekty bylo možné v omezené míře realizovat v letním období v době 
uvolněných epidemických opatření. 

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

Úsek ředitele 

Ke konci roku SSČ dosáhlo ve spolupráci s KAV a členy AR schválení a podpisu nového znění 
zřizovací listiny. Zásadní změna listiny byla potvrzena ze strany MŠMT a bude účinná od 
1. 1. 2023. Nově bude zavedena tzv. další činnost podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích, v platném znění. Zároveň došlo k reformulaci hlavní i jiné činnosti 
a úpravě podmínek jejich výkonu. V roce 2022 budou přijata příslušná opatření pro 
implementaci schváleného znění zřizovací listiny, zejména jde o úpravu smluvních vztahů 
s KAV, případně s některými pracovišti AV ČR. 

SSČ spustilo k 4. 11. 2021 do ostrého provozu nový ekonomický informační systém (EIS). 
Nový EIS se bude po celý rok 2022 dále upravovat podle praktických zkušeností uživatelů.    

V rámci personální politiky byly přijaty zásadní principy pro flexibilitu práce zaměstnanců 
s cílem ukotvit v organizaci systémově možnosti práce na dálku. 

SSČ pokračovalo v realizaci aukcí energií na komoditní burze. Pokračovala činnost pěti 
dětských skupin SSČ pro děti zaměstnanců pracovišť AV ČR ve třech lokalitách v Praze. 
V souladu se záměrem nové Strategie AV ČR v oblasti transferu znalostí a technologií byly 
nově koncipovány činnosti Centra transferu technologií AV ČR. 

Divize vnějších vztahů 

DVV v roce 2021, podobně jako v předchozích letech, systematicky podporovala postavení 
AV ČR a jejích pracovišť jako prestižní a důvěryhodné instituce nejen v ČR, ale i v zahraničí. 
DVV zastávala klíčovou roli v popularizaci a medializaci vědy nejen v AV ČR, ale především 
ve vztahu k veřejnosti. Pořádala popularizační akce v ČR a byla tradičním organizátorem 
významných společenských aktivit a velkokapacitních mediálních projektů AV ČR.  

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 
především 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. 
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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. Rok 
2021 byl zásadní pro implementaci nového EIS, jehož provoz byl spuštěn 4. 11. 2021. 

Divize Academia nakladatelství 

DAN pro pracoviště AV ČR zajišťovala především vydávání periodických i neperiodických 
publikací, 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 především z okruhu autorů AV ČR, díla klasiků světové vědy, překlady děl 
renomovaných zahraničních vědců, populárně-naučnou literaturu, encyklopedie, slovníky, 
jazykové učebnice, příručky, výběrově také kvalitní českou i překladovou beletrii. Onemocnění 
covid-19 a s ním spojená opatření způsobila po významnou 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 
zařízení, organizovala a realizovala konference, poskytovala krátkodobé i dlouhodobé 
ubytování pro zahraniční a tuzemské hosty i zaměstnance AV ČR. Tato oblast však byla 
i v roce 2021 zasažena 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. Zásadní byla 
finalizace celkové rekonstrukce ZHT a zahájení vybavování objektu. 

  

Zrekonstruovaný zámecký hotel Třešť 
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Administrativní, poradenská a provozní činnost 
Veřejné zakázky a registr smluv 

K 1. 1. 2021 vešlo v účinnost ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ týkající se zásad odpovědného 
zadávání. SSČ tak začalo při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru 
dodavatele důsledně dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací. V tomto směru také byly upraveny příslušné vzorové 
dokumenty. 

S ohledem na nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů došlo od 1. 6. 2021 ke 
změnám v § 122 ZZVZ, které se dotýkají administrativních úkonů při zjišťování skutečných 
majitelů u vybraného dodavatele. Příslušné změny pak byly zapracovány do vzorových 
dokumentů. 

V průběhu roku 2021 SSČ sledovalo aktuální metodiku a stanoviska MMR a ÚOHS. Nejčastěji 
šlo o nárůst cen stavebních materiálů a možnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek 
ve stavu nouze. Podstatné informace pak byly předávány odpovědným osobám v jednotlivých 
zadavatelských útvarech.  

Všechny důležité informace a novinky ze světa veřejných zakázek byly také obsahem 
říjnového workshopu pro zaměstnance SSČ. Vyjma výše uvedených změn ZZVZ bylo mj. 
upozorněno na povinnost vést stavební deník u nadlimitních veřejných zakázek v elektronické 
podobě, problematiku pořizování silničních vozidel (nízkoemisní vozidla) či připravovanou 
změnu týkající se stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek pravidelné povahy 
s proměnlivou jednotkovou cenou v daném účetním období, které zadavatel pořizuje 
opakovaně podle aktuálních potřeb (potraviny, pohonné hmoty).   

SSČ v roce 2021 pokračovalo v administraci podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, 
metodické podpoře při zadávání zakázek malého rozsahu a minitendrů. Úspěšně postupovala 
archivace zakázek, kdy se v souvislosti s přechodem na nový EIS archivovaly veškeré veřejné 
zakázky z let předešlých. Podstatnou činností byla příprava nového ekonomického systému, 
a především modulu veřejných zakázek, ve kterém se od 1. 1. 2022 nově evidují všechny 
veřejné zakázky SSČ. 

K všestranné spokojenosti pokračovala spolupráce s pracovišti AV ČR. SSČ v daném roce 
administrovalo zakázky pro ÚTIA, ÚI a ÚMCH a odborné konzultace pravidelně poskytovalo 
rovněž dalším pracovištím AV ČR. 

V nadcházejícím roce lze očekávat úpravu Příkazu ředitele k zadávání veřejných zakázek 
s ohledem na nový EIS. Od 1. 1. 2022 budou rovněž stanoveny nové limity pro nadlimitní 
veřejné zakázky. Nadále by měla pokračovat i spolupráce s pracovišti AV ČR v rámci 
administrace veřejných zakázek. 

V roce 2021 bylo v registru smluv Ministerstva vnitra uveřejněno 622 smluv (568 smluv 
uveřejnilo 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 2021 se jej zúčastnilo 39 pracovišť AV ČR přímo a dalších 
11 prostřednictvím sdružených dodávek do areálů, dále jej využilo Technologické centrum AV 
ČR, Divadlo Minor a 14 veřejných vysokých škol s celkovým objemem elektřiny a plynu 
v hodnotě 391 mil. Kč. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách 
http://energie.avcr.cz. 
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Předškolní zařízení 

SSČ provozuje předškolní zařízení v blízkosti pracovišť AV ČR na třech místech v Praze, a to 
na Praze 1, Praze 4 a Praze 8. Finančně byl provoz v roce 2021 zajištěn z Operačního 
programu Zaměstnanost vyhlášeného MPSV a z příspěvků od rodičů. O službu je velký zájem, 
kapacita 56 míst je stále pro potřeby pracovišť AV ČR nedostatečná. Na podzim roku 2021 
bylo rozhodnuto, že na jaře 2022 bude podána žádost do výzvy na rozšíření dětských skupin, 
kterou vyhlásil Magistrát hl. města Prahy. Nová dětské skupina by mohla vzniknout 
v prostorách ÚI v Praze 8. Tím by byl pokryt velký zájem, který se nejvíce projevuje právě 
v této části Prahy.  

Provoz zařízení v roce 2021 zásadně ovlivnila celosvětová epidemie covid-19; dne 26. 2. 2021 
bylo vydáno vládní usnesení číslo 217, na jehož základě byly dětské skupiny od 1. 3. do 30. 4. 
úplně uzavřeny. 

Zápisy do Dětských skupin AV ČR pro školní rok 2021/2022 se za přísných protiepidemických 
opatření konaly v dubnu 2021. Zájem o umístění dětí byl opět tak velký, že nebylo možné všem 
zájemcům vyhovět. Jak již bylo uvedeno, v roce 2022 by měl být přidělen grant na vznik nové 
dětské skupiny v Praze 8, takže by mohla být poptávka po místech v DS v této části Prahy 
uspokojena. 

Letní provoz byl opět koncipován v týdenních tematických blocích, což vždy napomáhá lepší 
organizaci programu, který je velice pestrý. Děti například navštívily planetárium, ZOO, vodní 
svět apod. Celkem využilo letního provozu 28 dětí, které během školního roku docházejí 
do jiných předškolních zařízení. 

Školní rok 2021/2022 se stále nesl v duchu opatření proti šířícímu se viru covid-19. Děti byly 
v podzimních měsících často nemocné, což mělo nepříznivý dopad na adaptaci nově přijatých 
dětí.   

Na podzim se opět uskutečnilo dotazníkové šetření týkající se spokojenosti se službou 
Dětských skupin AV ČR. Z dotázaných 72 rodičů dotazník vyplnilo 55.V odpovědích na otázky 
měli možnost vyjádřit své postřehy z chodu dětských skupin či náměty na zlepšení. Rodiče 
nejčastěji odpovídali, že jsou se službou maximálně spokojeni a její kvalitu hodnotí na vysoké 
úrovni. 

V Brně je využíván externí dodavatel výchovně vzdělávacích služeb. Pro školní rok 2021/2022 
byl ve výběrovém řízení opět vybrán Elánek z. s., s jehož službami jsou rodiče velice spokojeni 
a moc si cení toho, že mohou vybírat z více poboček, které jsou v různých částech Brna 
k dispozici.  

Dne 1. 10. 2021 vešla v platnost novela zákona č. 247/2014 Sb., kterou se mění především 
financování dětských skupin, když bylo zajištěno normativní financování ze státního rozpočtu. 
Byla rozlišena výše normativu dětí do tří let a nad tři roky a zaveden příspěvek na stravování. 
Zároveň byla pro děti mladší tří let zastropována částka výše školkovného na 4 000 Kč. 

  
Název Počet dětí
LVÍČEK 24
VIOLA 13
PLUTO 34
OHM 21
MOLEKULA 47
BRNO 22
CELKEM 161

Dětské skupiny SSČ – obsazenost 2021
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Transfer technologií 

Centrum transferu technologií AV ČR zajišťuje podporu pracovištím při uplatňování výsledků 
výzkumné́ práce v praxi. Hlavní činnosti v roce 2021 zahrnovaly podporu transferu na 
pracovištích AV ČR, metodickou a systémovou podporu transferu z úrovně AV ČR jako celku 
včetně komplexních vzdělávacích programů a dále prezentaci aplikačního potenciálu AV ČR. 

Rok 2021 se navzdory pokračující pandemii nesl v duchu dynamického pozitivního rozvoje 
zájmu o přenos znalostí výzkumu do praxe a o podporu kvalitní spolupráce mezi výzkumnými 
a průmyslovými partnery. V říjnu 2021Akademická rada schválila Záměr dlouhodobé strategie 
transferu znalostí a technologií v prostředí AV ČR.  

Vizí dlouhodobé strategie je, že pracoviště AV ČR jsou vyhledávanými poskytovateli znalostí 
pro domácí i zahraniční průmysl, orgány veřejné správy, neziskový sektor i veřejnost. Díky 
podpoře výjimečných projektů transferu znalostí se navyšuje podíl licencovaného duševního 
vlastnictví. Aktivní podpora zakládání spin-off společností vede k otevření nových možností ́
financování transferových aktivit ze soukromých zdrojů a přispívá k posilování 
konkurenceschopnosti ČR. Dlouhodobý́ rozvoj a kultivace prostředí ́ pro přenos znalostí 
zvyšuje společenskou relevanci výzkumu. 

Centrum plní klíčovou roli při dalším rozpracování strategie transferu a jejím organizačním 
zajištění. Klíčovými oblastmi zaměření jsou zejména identifikace a ochrana duševního 
vlastnictví a podpora konkrétních projektů TZT. Jednoznačnou prioritou je také podpora 
přenosu znalostí ze společenskovědních a humanitních oborů.  

Centrum má vybudovanou kvalitní znalostní základnu a rozvíjí i praktické odborné 
kompetence. V roce 2021 se odborní pracovníci aktivně zapojili do podpory více než stovky 
případů transferu znalostí napříč pracovišti AV ČR.  

Mezi nejčastější témata řešená ve spolupráci s pracovišti AV ČR v roce 2021 patřilo 
nastavování strategie ochrany duševního vlastnictví pro konkrétní výsledky výzkumu, 
promyšlení a formulování plánu komercializace ve spolupráci s pracovišti, vyhledávání 
partnerů nebo investorů pro další rozvoj technologie a vyjednávání podmínek spolupráce nebo 
kontraktu a také konkrétních smluvních vztahů.  

Centrum dlouhodobě vytváří systém rozvoje kompetencí pracovníků transferu znalostí tak, aby 
byly co nejlépe pokryty potřeby jednotlivých pracovišť v této poměrně komplexní problematice. 
V roce 2021 se uskutečnil výcvikový kurz „Transferářem snadno a rychle“ pro začínající 
pracovníky v transferu znalostí na pracovištích AV ČR. Vedle toho byl uspořádán komplexní 
otevřený cyklus seminářů pro vědecké a tvůrčí pracovníky zaměřený na základy práce 
s výsledky jejich tvůrčí činnosti a možnosti jejich uplatnění v praxi. Deset pracovišť si navíc 
objednalo workshop na míru pro detailnější seznámení svých pracovníků s problematikou 
ochrany a využívání duševního vlastnictví. 
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V souvislosti s aktivitami transferu znalostí a technologií realizovaných ve spolupráci Centra 
a konkrétních pracovišť v roce 2021 stojí za zmínku následující projekty: 

 ÚT – podpora komercializace technologie Plasma Shock Peening formou prodeje licence 
nově založenému českému startupu. 

 ÚACH – Poskytnutí technologie čištění vody pro potřeby komerčního partnera vedoucí 
k prodeji souvisejícího know-how. 

 ÚFCH JH – Zajištění financování rozvoje a validace komerčního využití (proof of concept) 
technologie výroby metanolu z metanu od soukromého partnera. 

V roce 2021 Centrum zprovoznilo Portál transferu AV ČR, kde představuje komplexní nabídku 
svých služeb, ale také dynamickou databázi výsledků, technologií a laboratoří, která nabízí 
příležitosti ke spolupráci či k investicím v podobě nabídkových listů. Na podzim byla také 
vydána knižní obdoba databáze tak, aby mohla být distribuována potenciálním partnerům 
z řad českého průmyslu. Na stránkách Portálu jsou průběžně zveřejňovány informace z oblasti 
transferu nejen v českém, ale zejména v evropském kontextu. Kromě jiného je zde také 
k nalezení průběžně aktualizovaný Rozcestník dotačních příležitostí pro podporu transferu 
znalostí.  

Centrum se pravidelně zúčastňovalo online setkání TTO Circle a ASTP Proton a získané 
informace pravidelně sdílelo dál k využití v prostředí AV ČR. 

EURAXESS Česká republika 

Zkušený tým konzultační a informační kanceláře EURAXESS (ve spolupráci s KNAV) pomáhal 
zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům při příjezdu do ČR a v záležitostech 
souvisejících s jejich pracovním pobytem v ČR. Zároveň poskytoval metodickou podporu 
zaměstnavatelům těchto pracovníků – výzkumným organizacím a vysokým školám, čímž 
naplňovalo svůj hlavní cíl, kterým je podpora mobility vědecko-výzkumných pracovníků. 
EURAXESS poskytoval individuální informační, konzultační a asistenční služby, provozoval 
unikátní portál věnovaný vědecké mobilitě, včetně nabídek pracovních příležitostí v evropském 
výzkumném prostoru, organizoval společensko-kulturní akce, které přispívaly ke zlepšení 
integrace zahraničních vědeckých pracovníků. Vzdělával odbornou veřejnost v problematice 
zaměstnávání těchto vědců, vyvíjel maximální úsilí při odstraňování překážek v mobilitě 
výzkumníků a zjednodušení administrativních procesů v ČR. 

Vnitroakademická spolupráce 

Vnitroakademická spolupráce rozšířila v roce 2021 činnost o podporu resortní komise pro 
schvalování pokusů na zvířatech na pracovištích AV ČR a poradenství související s vědní 
politikou. Intenzivně se věnovala přípravě podkladů pro formování dodatku zřizovací listiny 
SSČ v oblasti spolupráce SSČ a KAV. Komunikovala se členy AR AV ČR i se zástupci 
pracovišť na všech úrovních zejména v otázkách rozpočtu AV ČR a pandemické situace. 
V rámci kanceláře Sdružení moravských pracovišť AV ČR pokračovaly Kurzy základů vědecké 
práce AV ČR v Brně a obnovilo se pořádání popularizačních akcí a vědeckých přednášek 
v rámci MICAV. 
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Právní podpora 

Právní podporu v SSČ zajišťoval především Poradenský a správní úsek, a to jeho vedení, 
Právní odbor (PO) a Centrum transferu technologií (CeTTAV). Dále tato činnost vycházela 
z realizace výstupů Personálního úseku (PÚ) a Odboru bytových a ubytovacích zařízení 
(OBUZ). Souhrnně tyto útvary v rámci právní podpory v roce 2021 vyřídily 1 019 věcí. 

PO SSČ spolu s vedením PSÚ v roce 2021 vyřídil celkem 691 požadavků, z toho PO 576 věcí 
a vedení PSÚ 115. Celkem bylo pro útvary SSČ zpracováno či právně posouzeno 593 
požadavků, zejména smlouvy a dodatky, veřejné zakázky a odborná stanoviska. Pro AV ČR 
a její pracoviště bylo vypracováno celkem 98 stanovisek a dokumentů právního charakteru. 
Nelze opomenout ani četné konzultace a právní pomoc těmto subjektům při běžné denní 
agendě odboru napříč všemi útvary SSČ podle charakteru a předmětu činnosti jednotlivých 
útvarů. O největší podíl činnosti se zasloužily vedení PSÚ a PO. PO dále za zaměstnavatele 
zajišťoval účast při soudních řízeních včetně přípravy veškeré potřebné dokumentace 
a podání soudům, účast v Projektu vzdělávání v ochraně zvířat, podporu při smluvní 
dokumentaci týkající se SSČ a AV ČR, při závazkové agendě všech útvarů SSČ, dokumentaci 
k dětským skupinám, přehledné informace o pohledávkách, spolupracoval při procesu 
vymáhání. Významnou právní podporu poskytoval při přípravě a realizaci výstavy EXPO 
v Dubaji, ohledně dokumentace zajištění konání Sněmu AV ČR, spolupracoval v řadě případů 
svými vyjádřeními na připomínkových řízeních navrhovaných zákonů, pokud byla AV ČR 
určeným připomínkovým místem, či zabezpečoval právní podporu u specifických požadavků 
pracovišť AV ČR. 

Velmi prospěšnou a pracovišti žádanou činností pro posílení právního vědomí a pomoc při 
orientaci v množství nových právních předpisů byly pravidelné monitoringy. Ty byly realizovány 
již v přípravné fázi legislativního procesu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, dále ze 
Sbírky předpisů ČR k právním předpisům, které byly vydány ve Sbírce zákonů, a z předpisů 
EU. Potřebné informace poskytovala též sdělení na Interním portálu AV ČR. Četnost takto 
poskytnutých informací se proti předchozím obdobím zvýšila. 

Z konkrétních výstupů o počtu zajištěných činností a vyřízených věcí lze při srovnání 
s výsledky z roku 2020 za vedení PSÚ a PO konstatovat, že se počet požadavků zvýšil, 
přičemž kvalitním personálním obsazením odboru a organizací práce se podařilo v roce 2021 
všechny pracovní aktivity zvládnout a nárokům na specifický rozsah právních znalostí vyhovět. 
Neméně důležitá byla spolupráce s MK. Nelze také opomenout, že právníci PO aktivně pracují 
rovněž ve Škodní komisi SSČ, Spisové a skartační komisi SSČ, Radě právníků SSČ a Etické 
komisi SSČ. Pro předávání informací uvnitř SSČ a prohloubení odborné právní podpory je 
zcela funkční tzv. Interní úložiště právních stanovisek. Konkrétně tomuto záměru také dobře 
slouží setkávání právníků v rámci Rady právníků SSČ.  

PÚ za období roku 2021 vyřídil celkem 43 věcí; jednalo se především o záležitosti 
personálního charakteru, pracovněprávní agendy, vnitřních předpisů, ohledně podpory 
u programů Antivirus pro zaměstnavatele či přípravy dokumentace pro projekt HR Award.  

V souvislosti s právní podporou poskytovanou OBUZ šlo také o právní podporu pro 
zaměstnavatele, konkrétně při zajišťování činností v oblasti správy bytů a ubytovacích 
zařízení, které využívají zaměstnavatel i pracoviště AV ČR. V agendě bylo vyřízeno 55 smluv, 
167 dodatků týkajících se prodloužení stávajících nájmů, 10 dohod o ukončení nájmu, dvě 
dohody o uznání dluhu a o splátkách, dva dodatky ke smlouvám o výpůjčce a rovněž dvě 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Celkem se jednalo o 238 věcí 
uvedeného charakteru. 

V rámci běžných aktivit CETTAV v roce 2021 šlo hlavně o poradenství související s řádnou 
správou duševního vlastnictví, konzultace týkající se nakládání s duševním vlastnictvím 
a obecně se znalostmi jednotlivých pracovišť AV ČR ve vztahu k průmyslu a o podporu při 
zakládání obchodních společností využívajících duševní vlastnictví pracovišť (spin-off). Takto 
bylo pro pracoviště AV ČR vyřízeno 47 věcí.  
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Výzkumné činnosti 
Výzkumný projekt: Analýza základních bezpečnostních incidentů v 
síti AV ČR 

Výzkumný projekt Analýza základních bezpečnostních incidentů v síti AV ČR se zabývá 
problematikou sběru a následného zpracování informací o bezpečnostních událostech, 
(incidentech) zaznamenaných v adresovém prostoru sítě AV ČR. Hlavním řešitelem projektu 
je bezpečnostní tým sítě AV ČR CAS-CSIRT. Informace o incidentech získává z různých 
zdrojů, aktuálně jsou to systémy Mentat a Warden spravované bezpečnostním týmem sítě 
CESNET2 CESNET-CERTS. 

Systém Mentat byl využíván jako hlavní zdroj informací o bezpečnostních událostech v první 
a druhé fázi projektu v letech 2018–2021. Data v textovém formátu JSON byla stažena do 
lokální Open Source databáze BaseX a zpracovávána statistickým systémem R (odvozen od 
S-PLUS). Analýza časových řad pomocí zobecněného lineárního modelu prokázala záporný 
trend ve většině sledovaných kategoriích incidentů. Dále bylo zjištěno, že nejčastější 
bezpečnostní událostí je neoprávněné skenování portů cizích počítačů (Recon.Scanning) 
a pokus o neoprávněný přístup (Attempt.Login). 

Pro třetí fázi statistického zpracování byl jako primární zdroj bezpečnostních událostí použit 
systém Warden. Předpokladem jeho použití byla aktuální verze OpenSSL a bezpečnostní 
certifikáty poskytnuté administrátorem Wardenu; indexovaná data ve formátu XML byla 
zpracována opět pomocí programu BaseX. Pro hlubší studium incidentů byla navíc vytvořena 
stejná databáze i pro paměťový prostor ČVUT. 

Porovnání časových řad incidentů typu Botnet a Attemt.Login vedlo k hypotéze náhlé změny 
strategie útoků z centralizovaného zdroje v polovině roku 2021. 

Projekt Analýza základních bezpečnostních incidentů v síti AV ČR je dlouhodobý, jeho 
průběžné výsledky jsou pravidelně prezentovány na jednáních Komise pro informační 
technologie. V jeho další fázi budou rozšířeny sledované incidenty o data z UK v Praze. Nadále 
se budou sledovat vztahy mezi složením incidentů ve vybraných datových prostorech pomocí 
korelace časových řad. 

Výzkumný projekt: AKEN – Akademická encyklopedie české kultury 

Cílem výzkumného projektu Akademická encyklopedie české kultury je vytvoření univerzální 
encyklopedické platformy pro humanitní a umělecké vědy. Tato platforma inovuje pracovní 
postupy výzkumníků a usnadní přístup veřejnosti k výsledkům společenskovědního výzkumu.  

Hlavním úkolem projektu je tvorba webové aplikace, která bude využívat vlastní datový 
standard rozšiřující v současnosti běžné knihovnické standardy. Aplikace bude distribuována 
jako tzv. open source a umožní tak i dalším výzkumníkům rozšiřovat vlastní aplikační prostředí, 
datový svět i strukturu encyklopedických hesel. V roce 2021 byl kladen hlavní důraz na ladění 
datového modelu, který byl iterativně tvořen a verifikován ve spolupráci s ÚČL. Dále vznikla 
první verze fulltextového vyhledávání hesel, byla doplněna možnost zadávání dlouhých textů 
pomocí WYSIWYG (umožňuje základní formátování textu), započaly práce na grafickém 
návrhu, ustálila se systémová infrastruktura a vývojové nástroje. 
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Výzkumný projekt: Projekt sdílených činností CZERA 

Projekt sdílených činností CZERA (Prohloubení integrace výzkumného a inovačního 
ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní 
spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích) finančně 
podporuje MŠMT. Projekt se zaměřuje na poskytování komplexního portfolia podpůrných 
služeb nutných pro intenzivní zapojování výzkumných a inovačních stakeholderů ČR do 
Evropského výzkumného prostoru. 

SSČ, člen projektového konsorcia, poskytuje služby EURAXESS, zejména informační, 
konzultační a asistenční, zahraničním vědeckým pracovníkům a systémovou a metodickou 
pomoc pracovištím při zaměstnávání zahraničních pracovníků. Hlavním koordinátorem 
projektu je TC AV ČR. 

Trvání projektu: 2021–2027  

Výzkumný projekt: Projekt sdílených činností STRATIN+ 

Projekt sdílených činností STRATIN+ (Strategická inteligence pro výzkum a inovace) finančně 
podporuje MŠMT. Projekt napomáhá k přípravě, tvorbě, implementaci a vyhodnocování 
výzkumné a inovační politiky ČR založené na analytických podkladech k přijímání 
informovaných politických rozhodnutí vládou ČR i jednotlivými vládními, výzkumnými 
a inovačními zainteresovanými stranami. 

SSČ, člen projektového konsorcia, na základě své expertizy (EURAXESS) monitoruje 
přetrvávající administrativní překážky a poskytuje analýzy stavu a dynamiky mezinárodní 
vědecko-výzkumné mobility. Hlavním koordinátorem projektu je TC AV ČR. 

Trvání projektu: 2021–2024  
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Nakladatelská činnost a časopisy 
Ediční činnost 

Academia vydala během roku 2021 celkem 93 neperiodických publikací a 14 dotisků. Dále 10 
svazků edice Věda kolem nás (plus 10 dotisků) a dvě brožury Strategie AV21, čtyři čísla 
časopisu Kybernetika, šest čísel časopisu ŽIVA a 11 e-knih. 

S přispěním Komise pro podporu vydavatelské činnosti AV ČR bylo z uvedeného počtu 
neperiodických publikací vydáno 40 titulů. Redakce nakladatelství aktivně zpracovávala přes 
270 titulů v různé fázi rozpracovanosti (nákup zahraničních práv, překlad titulů, kontrola 
a kompletace rukopisů, recenze rukopisů, redakční příprava, vyjednávání reprodukčních práv, 
sazba, korektury, předtisková příprava, imprimatur a tisk).  

Za rok 2021 bylo v redakci Academia přečteno a zkorigováno 51 777 normostran textu (i ve 
spolupráci s externími redaktory) a přijato 97 rukopisů k redakčnímu zpracování, přípravě pro 
tisk a vydání publikací. 

Redakce v reakci na situaci s pandemií covid-19 a následných omezení (snížení objemu 
finančních prostředků, další nutné úspory, převis pozastavených titulů z předchozího roku, 
a tudíž přetížení kapacity o několik desítek knih ke zpracování a přípravě k tisku) vyvinula 
maximální snahu, aby dodržela termíny a podmínky plynoucí z nasmlouvaných závazků za 
udržení maximální kvality provedených prací. Tato snaha byla úspěšná a všechny smluvní 
závazky se podařilo i přes komplikovanou situaci splnit.  

Z přírodovědných titulů patřily mezi nejvýznamnější nakladatelské počiny tyto publikace: 
Dungel Jan, Hudec Karel, Šťastný Karel: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. 3., 
přepracované a rozšířené vydání; Fanta Josef, Petřík Petr (eds.): Jiné klima – jiný les (vydáno 
v rámci Strategie AV21 a ve spolupráci s BÚ); Šavlíková Lucie (ed.): Nezkreslená věda; Šimek 
Miloslav a kol.: Živá půda: praktický manuál (vydáno v rámci Strategie AV21); Žďárek Jan: 
Ohroženi hmyzem? Neobvyklá setkání po 40 letech; Zima Jan, Macholán Miloš: Systém 
a fylogeneze savců.  

Z humanitně zaměřených titulů se mezi nejvýznamnější nakladatelské počiny zařadily 
publikace Antošíková Lucie, Brunová Marie: Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie 
k německé literatuře a kultuře protektorátu (v koedici s ÚČL); Augustová Zuzana, 
Jungmannová Lenka, Merenus Aleš (eds.): Expresionistické drama z českých zemí (v koedici 
s ÚČL); Bažant Jan: Afrodita dnes. Katalog výstavy Sdružení českých umělců grafiků Hollar 
a jejich hostů v galerii Věda a umění v AV ČR (ve spolupráci s FLÚ); Bojda Martin: Filosofie 
Národního divadla a Miroslav Tyrš. Příspěvek k dějinám českého myšlení 19. století (ve 
spolupráci s FLÚ); Brandes Detlef, Míšková Alena: Z katedry dějin východní Evropy na 
pražskou radnici. Josef Pfitzner 1901–1945 (ve spolupráci s MÚA); Cornwall Mark: Čertova 
zeď. Život a smrt Heinze Ruthy (v koedici s MÚA); Hlaváček Petr, Kysela Jan (eds.): 
Demokracie a občanské ctnosti. K životnímu jubileu Petra Pitharta (v rámci Strategie AV21, 
s podporou PF UK, Nadace Charty 77 a s využitím digitální edice Petr Pithart Memory FLÚ); 
Hříbek Tomáš: Obrana asistované smrti. Filozofické argumenty na podporu eutanazie 
a sebeusmrcení za pomoci lékaře (v rámci Strategie AV21, ve spolupráci s FLÚ a s podporou 
GA ČR); Jungmannová Lenka (ed.): Neoficiální drama z komunistické totality (v koedici 
s ÚČL); Novák Miroslav: Pražské jaro 1968. Přerušená revoluce? (vydáno s podporou Nadace 
The Sekyra Foundation a programu F. X. Šalda Francouzského institutu v Praze); Padevět 
Jiří: Kronika protektorátu; Ptáčníková Martina: Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem. 
Kapitoly z pražské toponymie (ve spolupráci s ÚJČ); třísvazková práce Rokoský Jaroslav: Útěk 
z Leopoldova. Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu (v koedici s ÚSTR); 
dvousvazková práce Samek Bohumil, Dolejší Kateřina (eds.): Umělecké památky Moravy 
a Slezska. O–P (ve spolupráci s ÚDU), dva svazky; Smyčka Václav: Objevení dějin. 
Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století (ve spolupráci s ÚČL); Svoboda 
David: Jablko z oceli. Zrod, vývoj a činnost ukrajinského radikálního nacionalismu v letech 
1920–1939 (v koedici s ÚSTR); aš-Šahrastání Muhammad: Kniha náboženských 
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a filozofických sekt a škol (díly věnované islámským směrům a odnožím) (ve spolupráci s OÚ); 
Šlouf Jakub: Praha v červnu 1953. Dělnická revolta proti měnové reformě, vyjednávání 
v továrnách a strukturální proměna dělnické třídy (v koedici s ÚSTR); Vašát Petr: Na jedné 
lodi. Globalizace a bezdomovectví v českém městě (v koedici se SOÚ); Vondráček Jan: Státní 
moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese 
Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945 (v koedici s MÚA). 

V roce 2021 vyšel další svazek prestižní řady Biografický slovník českých zemí – Doskočil 
Zdeněk a kol.: Biografický slovník českých zemí. Hem-Hi. 24. sešit, vydaný v koedici s HÚ.   

Pokračovala spolupráce při vydávání titulů ve spolupráci s SLÚ – Mikulecký Jakub: Mezi 
disentem, undergroundem a šedou zónou. Neoficiální bulharská literatura 1944–1989.  

Vyšel další svazek sborníku připravovaného k plzeňským konferencím věnovaným 19. století– 
Bendová Eva, Hojda Zdeněk: Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století. Tento 
titul byl vydán ve spolupráci s těmito pracovišti AV ČR: FLÚ, ÚČL a ÚDU.  

V roce 2021 také pokračovalo vydávání dalších svazků z edic spisů: Komárek Stanislav: 
Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz. Obraz člověka v dílech biologů; Macura Vladimír: Občan 
Monte Christo a další prózy (ve spolupráci s ÚČL). 

Vyšly další tituly v nových edicích DAN: 

Edice: Ars // Philosophia, Aesthetica,Theōria 

Danto Arthur C.: Po konci umění. Současné umění a oblast mimo dějiny (ve spolupráci s ÚDU) 

Edice: Drama 

Jungmannová Lenka (ed.): Neoficiální drama z komunistické totality (v koedici s ÚČL)  
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Výroba publikací a tisk 

V důsledku omezení vyvolaných pandemií covid-19 a epidemickou situací bylo nutné 
přizpůsobit výrobu a tisk publikací omezeným možnostem. V nově nastaveném online provozu 
technická redakce pružně reagovala na nové podmínky a byla schopna dodržet naplánované 
harmonogramy a veškeré smluvní závazky. Zajištěna byla standardní předtisková kontrola 
i jednotlivé obrazové a typografické korektury každé vydávané publikace. Stejně jako 
v předchozích letech se podařilo i za nových podmínek udržet dobrou spolupráci s grafiky, 
kteří úspěšně zpracovávali tituly i v uplynulých letech. Na základě rámcové dohody vyplývající 
z veřejné zakázky oddělení výroby spolupracovalo s dodavateli při tisku a knihařském 
zpracování periodických i neperiodických publikací. Zhotovitelům byly zadávány dílčí veřejné 
zakázky formou minitendrů, přičemž nabídky jednotlivých tiskáren byly hodnoceny podle 
kritéria nejnižší ceny. V oddělení výroby se stejně jako v předchozích letech inovativně 
využívaly nabídky speciálních technologií a nových typů tiskařských papírů předních českých 
i zahraničních papíren. Od druhé poloviny roku 2021 ale dodavatelské tiskárny zažívaly zcela 
novou situaci, totiž kritický nedostatek papíru a dalších komodit potřebných k výrobě publikací 
na světových trzích. Proto bylo nutné tisk každé publikace pečlivě plánovat s dostatečným 
předstihem a také v závěru roku kalkulovat s razantním zvýšením ceny papíru, která byla 
způsobena především zvýšením ceny energií a přepravních kapacit. Z těchto důvodů bylo 
nutno některé původně plánované tituly odsunout na pozdější vydavatelský termín, pokud 
tomu nebránily smluvní závazky. Výsledná podoba obálek, potahů, přebalů, předsádek 
i knižních bloků přesto výborně reprezentovala nakladatelství u všech vydaných publikací 
a dotisků. S nárůstem rozmanitých témat produkce nakladatelství pokračovala spolupráce 
s pracovišti AV ČR na vzniku grafické podoby nových edic. V roce 2021 byl také zajištěn tisk, 
uskladnění a distribuce periodika Kybernetika, jehož vydavatelem je ÚTIA. 

Velkoobchod 

Celkový obrat za produkci Academia byl v roce 2021 proti roku 2020 v rámci velkoobchodu 
vyšší o 33 %. Nejprodávanějšími knihami v roce 2021 byly Shakespearova Anglie Martina 
Hilského, té se prodalo 9 955 ks, Průvodce Praha ožralá Radima Kopáče a Petra Stančíka, 
které se prodalo 5 802 ks a popularizační publikace Nezkreslená věda, které se prodalo 2 504 
ks. Během roku 2021 nabízela Academia v rámci zahraniční distribuce vlastních publikací 
prostřednictvím prodejního portálu Amazon.co.uk a Amazon.de téměř 250 titulů. Největší 
zájem zahraničních zákazníků byl především o publikace z edic Zoologické klíče (Brouci čeledi 
kožojedovití, Brouci čeledi plavčíkovití), Atlasy (Vážky České a Slovenské republiky, 
Blanokřídlí České a Slovenské republiky II.), Průvodce (Krvavé finále, Průvodce protektorátní 
Prahou). 
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Marketing 

Knižní marketing byl i v roce 2021 zásadním způsobem ovlivněn pandemií covid-19. Už v roce 
předchozím bylo nezbytně nutné zaměřit marketingové nástroje na podporu a zviditelnění e-
shopu, který byl v období, kdy byla na základě vládních opatření uzavřena maloobchodní síť 
knihkupectví, prakticky jediným prodejním kanálem publikací Academia. Marketingová 
podpora e-shopu www.academia.cz byla realizována v první řadě intenzivní propagací na 
sociálních sítích, na nichž spravuje Academia své profily, tj. Facebooku, Twitteru a Instagramu. 
Nově byl spuštěn kanál Academia na největším internetovém serveru pro sdílení videosouborů 
YouTube. Na něm jsou zveřejňována krátká videa natočená ve spolupráci s autory, editory 
a překladateli; jejich cílem je krátce a poutavě představit především nové publikace. Videa jsou 
pravidelně sdílena i na sociálních sítích Academia. Academia spravuje a k propagaci využívá 
také facebookové profily důležitých edic (Atlasy a Průvodci, Paměť, 21. století) a rovněž 
facebookové profily propagačních edic Věda kolem nás a Strategie AV21. Brožury obou edic 
propagujících českou vědu i jednotlivá pracoviště AV ČR jsou zdarma ke stažení na 
www.academia.cz, brožury edice Věda kolem nás i na vlastních webových stránkách 
www.vedakolemnas.cz.  

Na facebookovém profilu Academia byly streamovány besedy, přednášky a další akce, např. 
ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla debata s historikem Ladislavem Kudrnou nad 
publikací Kniha v barvě krve, slavnostní předání publikace Demokracie a občanské ctnosti 
Petru Pithartovi u příležitosti jeho 80. narozenin nebo rozhovor s historikem Davidem 
Svobodou k vydání publikace Jablko z oceli. LiveStream těchto akcí bylo možné sledovat mj. 
na facebookovém profilu Academia, záznam pořadů také na Havel Channel. Na 
facebookovém profilu Academia bylo možné zhlédnout též online besedu s ukrajinským 
spisovatelem a historikem Volodymyrem Vjatrovyčem k publikaci Ukrajinské 20. století, 
přednášku Bronislava Ostřanského z OÚ Diverzita v islámu spojenou s uvedením Knihy 
náboženských a filosofických sekt a škol a celou řadu dalších akcí.  

Recenze a spolupráce při propagaci vědy 

Publikace Academia získaly celou řadu kladných recenzí a byly představovány v periodickém 
tisku jak odborně zaměřeném, tak určeném nejširší veřejnosti (Soudobé dějiny, Dějiny 
a současnost, Český časopis historický, 21. století, 100+1 historie, Marginalia historica, Paměť 
a dějiny, Epocha, Deník N, Lidové noviny, Právo, Reflex, Respekt, Tvar, Host, Acta medicinae, 
Téma, UK Forum), na internetových portálech věnujících se literárnímu dění i na portálech 
zpravodajských (iLiteratura.cz, Klubknihomolu.cz, Kultura21.cz, Novinky.cz). Autoři Academia 
jsou častými hosty publicistických i popularizačních pořadů v Českém rozhlase, v České 
televizi i na komerčních rozhlasových stanicích. Hostem pořadu České televize Historie.cs byl 
např. Tomáš Arndt, který zde představil svou publikaci Lékárny s Davidovou hvězdou v čase 
šoa. V pořadu České televize Z metropole představili autoři Radim Kopáč a Petr Stančík 
publikaci Praha ožralá, opakovaně byl hostem České televize Martin Hilský s publikací 
Shakespearova Anglie. V roce 2021 byly knihy z produkce Academia prezentovány v médiích 
více než 700krát. Je to srovnatelný počet recenzí jako v loňské roce i v letech předchozích, je 
tedy pozitivní, že pandemická situace, která světem médií rezonuje již více než dva roky, zájem 
novinářů ani veřejnosti o knižní produkci Academia nepoznamenala.  

Propagaci vydaných publikací napomáhá dlouholetá spolupráce s popularizačními projekty 
Science Café a Café Nobel. Ta pokračovala i v roce 2021, část přednášek se konala v online 
prostředí; u cyklu Science Café šlo o pět streamovaných přednášek, 29 setkání se uskutečnilo 
klasicky. K propagaci přírodovědných titulů uspořádala Academia ve spolupráci s redakcí 
časopisu ŽIVA Anketu o nejpozoruhodnější přírodovědnou knihu. Do prvního ročníku ankety 
přispělo svými tipy 25 významných osobností české vědy včetně předsedkyně AV ČR Evy 
Zažímalové nebo novinářů přírodovědných periodik. Výsledky ankety, která byla otištěna 
v posledním čísle časopisu ŽIVA roku 2021, byly dále hojně využity na sociálních sítích 
Academia, AV ČR i v akademických médiích (A/Věda a výzkum, Akademický bulletin). 
Academia poskytla pro účely vědeckého workshopu The Czech Plant Nucleus Workshop, 
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který se konal v září v Olomouci ve spolupráci ÚEB, BC, MU a UK, publikace Obrazový 
průvodce anatomií rostlin. Tematicky vhodnými tituly Academia podpořila Studentskou 
literárněvědnou konferenci organizovanou ÚČL, jejímž cílem je podpora začínajících, 
domácích i zahraničních literárních vědců. Historicky zaměřenými knihami Academia podpořila 
i 12. ročník české verze celoevropské soutěže EUSTORY, která je určena středoškolským 
studentům se zaměřením na studium historie. Z obchodního i marketingového hlediska je 
důležitá účast Academia na tuzemských knižních veletrzích. Academia se zúčastnila 
největšího domácího knižního festivalu Svět knihy Praha, dalších veletrhů se neúčastnila buď 
proto, že byly zrušeny (Veletrh vědy) nebo z úsporných důvodů (Podzimní knižní veletrh 
v Havlíčkově Brodě). 

Získaná ocenění 

V nejsledovanější tuzemské literární soutěži Magnesia Litera se absolutním vítězem, tedy 
Knihou roku, stala publikace Martina Hilského Shakespearova Anglie. Autor za ni získal 
i prestižní Cenu Josefa Hlávky udělovanou nejlepším dílům vědecké literatury. Shakespearova 
Anglie zvítězila v kategorii společenských věd. Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo 
v prostorách Hlávkových domů v Praze za účasti představitelů české vědy z řad AV ČR 
a univerzitních pracovišť. 

V soutěži Slovník roku, v níž byly hodnoceny publikace z let 2020 a 2021, se Academia stala 
již poněkolikáté nejúspěšnějším nakladatelstvím, tentokrát díky devíti oceněným titulům. 
Slovník univerbizátů Ivany Kolářové a Františka Štíchy, vydaný ve spolupráci s ÚJČ, zvítězil 
v kategorii Cena poroty za slovník a zároveň se umístil na 2. místě v hlavní ceně Slovník roku. 
V kategorii Cena poroty za přírodovědnou encyklopedii získaly publikace Academia druhé 
i třetí místo, konkrétně Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska Petra Zajíčka 
a Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. Širopasí kolektivu autorů. První místo v kategorii 
Cena poroty za encyklopedii historickou získal Jiří Padevět za Kroniku protektorátu, sdílené 
třetí místo v téže kategorii patří publikacím Dějiny Československé akademie věd I. Martina 
France, Věry Dvořáčkové a kolektivu autorů z MÚA a Kalendář událostí v KT Auschwitz 
Danuty Czechové. V kategorii Cena poroty za výtvarnou encyklopedii obsadily tituly Academia 

Cena Josefa Hlávky – Shakespearova Anglie 
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první dvě příčky. První místo náleží dvousvazkovému dílu Imago, imagines editorek Kateřiny 
Kubínové a Kláry Benešovské z ÚDU, druhé místo získali editoři Bohumil Samek a Kateřina 
Dolejší za 3. díl rovněž dvousvazkové publikace Umělecké památky Moravy a Slezska. I tato 
publikace vyšla ve spolupráci s ÚDU. Čestné uznání porota udělila editorkám Martině Ireinové 
a Petře Předkové z ÚJČ za publikaci mezinárodního významu Slovanský jazykový atlas, 
svazek 9. 

Cenu E. E. Kische získali Martin Jemelka a Jakub Štofaník z MÚA za publikaci Víra a nevíra 
ve stínu továrních komínů. Během slavnostního vyhlášení byla předána také cena vítězi 
předchozího ročníku Filipu Vojtáškovi za knihu Pod palbou hloubkařů. V roce 2020 se 
slavnostní vyhlášení z důvodu pandemie nemohlo uskutečnit. 

Cenu Miroslava Ivanova v kategorii českých dějin získali Martin Franc a Věra Dvořáčková 
s kolektivem autorů z MÚA za Dějiny Československé akademie věd I. 

Kolektiv autorů z ÚH získal za knihu Koagulace při úpravě vody diplom akademika Theodora 
Ježdíka, udělovaný stěžejním dílům z oblasti teorie, výzkumu, vývoje, přípravy, výstavby 
a provozu vodohospodářských děl a zařízení, která vznikla na území ČR. 

Za významný příspěvek k dějinám farmacie ve formě publikace Lékárny s Davidovou hvězdou 
v čase šoa získal Tomáš Arndt Cenu primátora města Hradec Králové.  

V anketě 2x7 publikací a map roku, kterou vyhlašuje Česká asociace novinářů a publicistů 
píšících o cestovním ruchu, získala druhé místo v kategorii průvodců publikace Jiřího 
Padevěta Krvavý podzim 1938. 

Knihy Academia neslavily úspěch pouze v domácích soutěžích, ale i v zahraničních. Flora of 
Ladakh kolektivu autorů z BÚ získala ocenění v soutěži Nejlepší publikace o horách, která je 
udělována na mezinárodním knižním veletrhu v polském Krakově. Organizátory soutěže jsou 
polské Ústřední středisko pro horskou turistiku, Veletrhy Krakov a polské nakladatelství 
Karpaty.  

Ukrajinské vydání publikace Stanislava Komárka Evropa na rozcestí získalo 1. místo 
v kategorii Filosofie, antropologie, psychologie ukrajinské literární soutěže Kniha roku. 
Stanislav Komárek zvítězil i v předchozím ročníku této soutěže s knihou Muž jako evoluční 
inovace?   

Vědecký pracovník HÚ Jiří Friedl byl oceněn Hlavní cenou W. Felczaka a H. Wereszyckého 
za rok 2021 za publikaci Domů, a za svobodou. Cenu uděluje Jagellonská univerzita v Krakově 
a Polské historické sdružení. 
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Soutěže 

V roce 2021 se konal již 13. ročník Cen Nakladatelství Academia, jejichž cílem je ocenění 
nejlepších autorů a publikací vydaných pracovišti AV ČR. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 
v září v budově AV ČR (původně byl slavnostní akt plánován na červnový Veletrh vědy, který 
však byl kvůli pandemické situaci zrušen). Slavnostní vyhlášení se konalo za účasti 
významných osobností české vědy a oceněných autorů, překladatelů a grafiků. Nominační 
medailonky s oceněnými se natáčely ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na 
Strahově v reprezentativních prostorách Strahovské knihovny. Do soutěže bylo přihlášeno 
celkem 60 titulů vydaných v Academia a na pracovištích AV ČR (ARÚB, ARÚP, BC, FLÚ, HÚ, 
MÚA, OÚ, ÚDU, ÚČL, ÚH). Knihou roku, tedy absolutním vítězem, se stala publikace Imago, 
imagines autorek z ÚDU Kateřiny Kubínové a Kláry Benešovské. Křišťálovou plastiku z dílny 
skláře a výtvarníka Jana Exnara předala vítězkám předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. 
O slavnostním vyhlášení Cen Nakladatelství Academia informovala akademická i další média, 
např. ČTK nebo seznamzpravy.cz. 

Společně s Cenami Nakladatelství Academia byly vyhlášeny výsledky Studentské soutěže 
Nakladatelství Academia, jejímž cílem je objevovat a podporovat mladé talentované vědce. 
Do 9. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 33 magisterských diplomových prací ve třech 
soutěžních kategoriích. Vítězem kategorie Humanitní a společenské vědy se stal David 
Smrček s prací Grabenbummel – Procházka po Příkopech obhájenou na FF UK. V kategorii 
Vědy o živé přírodě a chemické vědy zvítězil Lukáš Petera s prací Důsledky éry velkého 
bombardování pro chemickou a prebiotickou evoluci raného Marsu a Země obhájenou na PŘF 
UK. V kategorii Vědy o neživé přírodě porota cenu neudělila. V roce 2021 byly spuštěny vlastní 
webové stránky Studentské soutěže https://soutez.academia.cz/cs/, jejichž smyslem je 
účelnější propagace soutěže mezi studenty i pedagogy. 

 

 

 

Strahovská knihovna 
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Zahraniční spolupráce 

Academia se zúčastnila mezinárodních knižních veletrhů ve Varšavě a Frankfurtu, na obou se 
její tituly představily ve společné národní expozici ČR. Veletrhy v Lipsku a Londýně, kde se 
Academia také prezentuje, se v roce 2021 konaly pouze v online podobě. V rámci lipského 
veletrhu se uskutečnila online beseda s Jiřím Padevětem věnovaná německému vydání 
publikace Průvodce protektorátní Prahou (Prag 1939–1945 unter deutscher Besatzung). 
Konala se ve spolupráci s MK ČR a informovala o ní česká i německá média, např. 
Sudetendeutsche Zeitung. Egyptolog a archeolog Miroslav Bárta prezentoval v červenci na 
mezinárodním knižním veletrhu v somálské Hargeisse publikaci Civilisations: Collapse and 
Regeneration. Návštěva autora na veletrhu se uskutečnila ve spolupráci s Velvyslanectvím 
ČR v Etiopii. V srpnu byl hostem mezinárodního knižního veletrhu v kolumbijské Bogotě 
spisovatel Ivan Kraus, který zde představil knihu 2800 znaků s mezerami.  

Pod záštitou náměstka ministra zahraničí Pavla Jaroše se v Černínském paláci v Praze 
uskutečnil křest publikace Žhavé léto 1968 za účasti autora, bulharského historika, novináře 
a spisovatele Angela Nikolova, dále velvyslance ČR v Bulharsku Lukáše Kauckého a řady 
významných hostů. Akce se konala ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR, Českým centrem 
Sofie, Bulharským kulturním institutem a nakladatelstvím Academia.  

Ve spolupráci s Ústavem východoevropských studií FF UK, Českou asociací ukrajinistů, 
Institutem pro studium strategických regionů se uskutečnila online debata s ukrajinským 
spisovatelem Volodymyrem Vjatrovyčem, autorem publikace Ukrajinské 20. století. Záštitu 
nad akcí převzal velvyslanec Ukrajiny v ČR Jevhen Perebyjnis. Do debaty s autorem se přes 
platformu ZOOM mohli připojit i posluchači. LiveStream besedy bylo možné sledovat na 
několika facebookových profilech včetně profilu Academia. 

Za účasti velvyslance Ukrajiny v ČR Jevhena Perebyjnise se v kavárně knihkupectví 
Academia v Praze konala prezentace publikace historika Davida Svobody Jablko z oceli. 

V národní expozici Francie, která byla hlavním hostem mezinárodního knižního veletrhu Svět 
knihy v Praze, bylo společně představeno francouzské a české vydání publikace Miroslava 
Nováka Pražské jaro 1968. 

Tituly Academia slavily úspěchy i v zahraničí, vedle již zmíněných ocenění pro Flora of Ladakh 
(Mezinárodní knižní veletrh v Krakově, Polsko), Evropa na rozcestí (Kniha roku, Ukrajina) 
a Domů, a za svobodou (Hlavní cena W. Felczaka a H. Wereszyckého, Polsko), byla 
překladatelka Rita Lyons Kindlerová nominována za překlad publikace Ukrajinské 20. století 
mezi tři finalistky mezinárodní literární ceny Drahoman Prize (Ukrajina).   

V roce 2021 pokračovala spolupráce s Vedou, nakladatelstvím SAV. Na základě této 
spolupráce se recipročně prodávaly publikace vydané oběma nakladatelskými domy 
v prodejnách obou stran. Nadále pokračovala spolupráce s Ústavem paměti národa 
v Bratislavě prostřednictvím prodeje jeho publikací v síti knihkupectví Academia. 

Stejně jako v předchozích letech byly i v roce 2021 tituly Academia recenzovány 
a prezentovány v zahraničních tištěných i elektronických médiích a také v televizních či 
rozhlasových pořadech. V den výročí osvobození Osvětimi 27. ledna vyšla v německém 
deníku Die Welt recenze věnovaná publikaci Tomáše Radila Ve čtrnácti sám v Osvětimi, další, 
z pera známého německého historika Michaela Stolleise ve Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
V lednu odvysílala Slovenská televize reportáž věnovanou publikaci Kniha v barvě krve, jejíž 
součástí byl i rozhovor s autory Ladislavem Kudrnou a Františkem Stárkem. O vydání knihy 
Jindřicha Vacka Všechny moje toulky informoval německý lužickosrbský rozhlas z Budyšína. 
V německém renomovaném periodiku Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der 
böhmischen Länder byla na začátku roku otištěna recenze publikace Michala Dudáše 
Bohuslav Ečer. Český lovec nacistů. V březnu zveřejnil německý časopis Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft recenzi věnovanou knize Víta Machálka Prezident lidskosti. V prvním 
čísle roku 2021 časopisu Vojenská história, který vydává Vojenský historický ústav 
v Bratislavě, vyšla obsáhlá recenze publikace Pavla Kreisingera Češi a Slováci v Austrálii. 
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V tištěné i elektronické verzi slovenského měsíčníku Kapitál byl v březnovém čísle tematicky 
zaměřeném na vězeňství zveřejněn článek o knize Aleny Lochmannové Tělo za katrem. 
V dubnovém vydání slovenských Lekárských novin byly představeny hned tři publikace 
Academia, Ebersův staroegyptský lékařský papyrus Břetislava Vachaly, Budapešť 1900 Johna 
Lukacse a Memoriál ze Svaté Heleny (Napoleon Bonaparte a Emmanuel de Las Cases). 
V červnovém vydání tohoto slovenského měsíčníku pak vyšel článek věnovaný českému 
vydání V bouřích ocele od Ernsta Jüngera. V časopisu Slovenské divadlo, který vydává Ústav 
divadelní a filmové vědy Centra věd o umění SAV, byla publikována recenze titulu Text 
a divadlo editorů z ÚČL Aleše Merenuse, Ivy Mikulkové a Jitky Šotkovské. V červenci byl na 
literárním serveru Klub knihomolů publikován článek slovenského recenzenta Artúra Soldána 
věnovaný knize Františka Hanzlíka Tajné služby na cestě KSČ k moci. V srpnu vyšla ve 
slovenském periodiku Týždeň pochvalná recenze věnovaná Objevení dějin od Václava 
Smyčky. V září vyšel v ukrajinském internetovém deníku Istorična pravda obsáhlý rozhovor 
s historikem Davidem Svobodou věnovaný publikaci Jablko z oceli. V září také zveřejnil 
rakouský deník Die Presse článek věnovaný problematice zahraničních překladů titulu 
Strudlhofské schody Heimita von Doderera, a to i s přihlédnutím k českému vydání 
plánovanému v Academia na první čtvrtletí roku 2022. V časopisu Dejiny, který vydává 
Univerzita v Prešově, vyšla koncem roku recenze věnovaná publikaci Pavla Kreisingera Češi 
a Slováci v Austrálii.  

Časopis Živa  

Během roku 2021 vyšlo šest řádných čísel časopisu ŽIVA. Všechna čísla byla vydána 
s rozšířeným obsahem (křídových stran vyšlo 356 proti plánovaným 312 včetně obálky, 
kulérová příloha byla ve většině čísel výrazně rozšířena, vyšlo 212 stran proti 96). 

Ve všech číslech časopisu popularizovala své výsledky řada pracovníků AV ČR (včetně témat 
z programů Strategie AV21), vysokých škol a dalších vědecko-výzkumných institucí. Kromě 
obvyklého tematického obsahu pokračovaly nebo byly nově zařazeny seriály na nejrůznější 
témata – Živá půda, „Quo vadis, vermis?“ Kam směřuje helmintoterapie, Výr velký a jeho 
nelehký osud, Mikroskopické houby na poštovních známkách a další filatelistický materiál aj. 
V rubrice K výuce, zpřístupňující moderní poznatky, přehledná shrnutí nebo praktické náměty 
učitelům biologie na středních školách, se téma roku 2021 věnovalo přírodovědným 
vycházkám se studenty a praktickým návodům k jejich zařazení do výuky. V kulérové části 
pokračovala spolupráce formou Jazykového koutku s ÚJČ, kromě výročních článků a recenzí 
byla publikována řada textů upozorňujících na dění v AV ČR. Pokračovala rovněž rubrika 
Biologická olympiáda s vybranými zajímavými úlohami a aktualitami či spolupráce s Českou 
lékařskou společností J. E. Purkyně. 

Za obsahem skutečně mimořádný počin lze považovat monotematické číslo 5, které přineslo 
široké spektrum pohledů na téma extinkce. V podobném shrnutí nejnovějších 
paleontologických poznatků zatím v ČR nic srovnatelného nebylo publikováno. Číslo zahrnulo 
poznatky a informace od teoretických základů a pojmoslovných vysvětlení přes nejstarší dějiny 
naší planety až po současné zkušenosti z nejrůznějších oborů s vymíráním organismů.  

Byly zorganizovány dvě výstavy v Literární kavárně knihkupectví Academia Praha. V květnu 
až červnu 2021 byly vystaveny fotografie Rozkvetlé Kapsko (R. a J. Sudovi), v prosinci 2021 
výstava Fauna České republiky na plakátech (M. Anděra a J. Sovák). 

Redakce časopisu ŽIVA podpořila v rámci možností daných epidemickou situací akce 
pořádané AV ČR – Týden Akademie věd (inzerce v ŽIVĚ, propagace na webových stránkách 
a Facebooku časopisu), remitendou časopisu účastníky Letního vědeckého kempu pro 
pedagogy, dále Biologickou olympiádu (průběžná propagace v časopise), Arktický festival, 
Kostelecké inspirování (propagace v časopisu), Letní soustředění středoškolských studentů 
Arachne (inzerce v ŽIVĚ a dárkové předplatné pro nejlepší účastníky). Časopis byl a je i nadále 
propagován na univerzitách v Praze, Brně a Českých Budějovicích (s využitím výprodeje 
starších ročníků). Dlouhodobě je ŽIVA prezentována v Botanické zahradě Liberec 
a spolupracuje s Bulletinem České společnosti experimentální biologie rostlin PŘF UK (např. 
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katedra botaniky, zoologie, parazitologie, didaktiky biologie, filosofie a dějin přírodních věd, 
Ústav geologie a paleontologie), s portálem přírodovědci.cz, Věda je krásná, ale také s MŽP, 
PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, PřF MU, Gymnáziem Botičská, BÚ, Českou 
společností ornitologickou, Českou společností entomologickou, Československou 
společností mikrobiologickou, Českou arachnologickou společností, Českou botanickou 
společností a národními parky (v čísle 6/2021 vyšla série článků ke 30. výročí vzniku NP 
Šumava).  

Obsah časopisu je prezentován na webové stránce a Facebooku ŽIVY, facebooková stránka 
je také průběžně naplňována aktuálními informacemi o akcích s přírodovědnou tematikou, 
organizovaných AV ČR i jinými institucemi či odbornými společnostmi. 

Ve spolupráci s propagací Academia byly v ŽIVĚ publikovány výsledky Ankety 
o nejpozoruhodnější přírodovědnou knihu roku 2020–2021. Oslovené osobnosti nejen naší 
vědy vybraly tři tituly vydané   od druhé poloviny roku 2020 do října 2021, které by doporučily 
čtenářům se zájmem o obory geologie, biologie, chemie a ochrana přírody. Ankety se 
zúčastnilo 25 respondentů, výsledky byly zveřejněny v ŽIVĚ číslo 6/2021 a na její webové 
stránce. 

Jarní zasedání redakční rady bylo kvůli vládním opatřením v souvislosti s pandemií covid-19 
zrušeno, podzimní se konalo 14. října 2021 v Chlupáčově muzeu PřF UK. Redakce je 
s jednotlivými členy redakční rady v pravidelném kontaktu. 

Dne 14. června 2021 se uskutečnilo odložené slavnostní vyhlášení a udělení Cen časopisu 
ŽIVA za rok 2019 ve vile Lanna za účasti čelných představitelů AV ČR, univerzit a dalších 
institucí. Na podzimním setkání redakční rady bylo rozhodnuto o udělení Cen časopisu ŽIVA 
za rok 2020. Přehled oceněných autorů a spolupracovníků vyšel v čísle 6/2021 a předání cen 
bylo naplánováno na jaro 2022. 

Popularizační časopisy  

V roce 2021 vydalo SSČ čtyři čísla časopisu A / Věda a výzkum – hlavním tématem 
březnového čísla byly alergie, červnové číslo se zaměřilo na problematiku genderu, zářijové 
pojednávalo o houbách a prosincové o počasí. Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 vyšlo 
pouze jedno dvojčíslo popularizačního časopisu AΩ / Věda pro každého, jehož hlavním 
tématem byly olympijské sporty. Magazín si v roce připsal historický úspěch v 19. ročníku 
soutěže Zlatý středník, která oceňuje nejlepší firemní média a komunikační projekty v ČR a na 
Slovensku – zvítězil v kategorii nejlepší externí tištěný časopis. Vynikající hodnocení „top 
rated“ získal ve stejné kategorii také časopis A / Věda a výzkum. V roce 2021 vyšlo dále 10 
čísel interního elektronického newsletteru AB / Akademický bulletin, který je určen pro potřeby 
zaměstnanců z pracovišť AV ČR. 
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Stavební, provozní a inženýrská činnost 
SSČ v roce 2021 poskytovalo podporu vedení AV ČR při posuzování, zpracování a přípravě 
podkladů pro schvalování plánu investičních a neinvestičních akcí v oblasti nové výstavby, 
rekonstrukcí a nákladných oprav objektů v majetku pracovišť AV ČR. Dále zabezpečovalo 
agendu týkající se nakládání s nemovitým majetkem SSČ včetně podkladů pro rozhodování 
Dozorčí rady SSČ.  

Rozsah poskytovaných služeb, které zabezpečují vědecké obci kvalitní zázemí, se stále 
zvyšuje, včetně nových nabídek. Pro vedení AV ČR a všeobecně pro všechna pracoviště AV 
ČR SSČ zajišťovalo zejména: 

 správa bytového fondu využívaného celou AV ČR,  

 zpracovávání podkladů pro Majetkovou komisi, Ekonomickou radu a Bytovou komisi, 

 poskytování metodické a poradenské pomoci pracovištím AV ČR a spolupráce s nimi 
zejména při jednáních na katastrálních a správních úřadech a při investičních akcích, 

 evidence smluv pracovišť AV ČR pro Ekonomickou radu a Majetkovou komisi (převody 
nemovitostí, nájemní smlouvy), 

 zajištění technické podpory investora při stavebních akcích, 

 každoroční aktualizace přehledu pronajatých ploch v objektech pracovišť AV ČR 
a pronajatých ploch subjekty AV ČR v cizích objektech, 

 starost o umělecká díla ve vlastnictví SSČ; vedení evidence a zajištění postupného 
restaurování vybraných děl, komplexní zajišťování výpůjček pro výstavy včetně pojištění,  

 příprava a projednání smluv o zřízení věcných břemen, příprava podkladů pro dozorčí 
radu, realizace podání návrhu a následná evidence, 

 vedení evidence majetku a nájemních smluv všech pracovišť – přehledy vlastnictví, 
nájemců a pronajímatelů v rámci webové aplikace nemovitosti.avcr.cz, každoroční 
aktualizace a reporty, zajištění podkladů k individuálním případům pro potřeby majetkové 
komise, 

 Geografický informační systém: převedení k novému poskytovateli, průběžná aktualizace 
dat, zajišťování podkladů k individuálním případům pro potřeby Majetkové komise, 

 centrální evidence revizních zpráv ve vybraných zařízeních ve vlastnictví SSČ v rámci 
webové aplikace revize.ssc.avcr.cz. 

 

Veřejné zakázky DSMS 

V roce 2021 bylo v DSMS připraveno a zahájeno 78 zadávacích řízení na realizaci veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a služby. 74 zadávacích řízení bylo řádně dokončeno 
výběrem zhotovitele a realizací. Tři zakázky byly zrušeny a jedna se nerealizovala. Některé 
zakázky budou pokračovat i v dalším období nebo budou dokončeny v roce 2022. 

K významným realizovaným veřejným zakázkám patřily rekonstrukce kotelny v KC v Liblicích, 
zakázky na vybavení nově zrekonstruovaného zámku v Třešti, výměny stoupaček a větší 
úpravy ve vile Lanna, oprava a modernizace (zateplení) bytového domu v Patočkově ulici 
a další. Pracovníci DSMS rovněž spolupracovali při přípravě a realizaci veřejných zakázek 
některých pracovišť AV ČR. 
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Stavební činnost 

Stavební odbor v průběhu roku 2021 zabezpečil přes 50 akcí. Nejvýznamnějšími zakázkami 
byly v roce 2021: 

 

Zámecký hotel Třešť – konferenční centrum AV ČR  

 dokončení celkové rekonstrukce budovy zámku, 

 výstavba nového geoparku – umístěny kamenické exponáty; včetně informačních tabulek 
a velkých posterů u vstupu do parku; vybudován nový lesní altánek; kompletní obnova 
parkových cest, včetně vybudování některých nových cest; v prostorách dílny, truhlárny 
a skladovacího prostoru byla položena nová betonová podlaha, 

 oprava havarijního stavu kanalizace v komunikaci ZH Třešť, 

 těžba stromů po napadení kůrovcem, 

 oprava oplocení obory, příprava a pořez dřeva na pile, 

 dosazování a nákup sadebního materiálu na výsadbu nových porostů v zámecké oboře.  

Vila Lanna   

 oprava stoupaček, koupelen, nátěr oken v koupelnách, 

 řešení vlhkosti apartmánu B, 

 restaurátorské práce na freskách; v návaznosti na získanou dotaci od hlavního města 
Prahy byly opraveny poškozené figurální a dekorativní výmalby. Současně byly 
odstraněny jiné druhotné zásahy, jež vznikly v důsledku působení povětrnostních vlivů, 
např. po zatečení.  Při restaurátorských pracích byly zcela odstraněny druhotné přemalby 
a původní podoba díla byla celkově rehabilitována. 

Geopark Třešť 
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Liblice – konferenční centrum AV ČR 

 rekonstrukce kotelny – měření a regulace zámku,  

 rekonstrukce kotelny a výměníku pro TUV – III. etapa,  

 úpravna vody, včetně technologie na změkčování vody,  

 oprava fasád z plošiny + kontrola střech po vichřici, 

 oprava oken dependancí, repase, včetně části nových oken, 

 V. etapa rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení, 

 sanace vlhkosti podlah v severní části západní dependance, 2. etapa, 

 francouzský park – následná péče o vysazené rostliny, 

 úprava vodního režimu v oboře, regenerace zeleně a sečení slatinné louky, 

 oprava oken v hlavní budově, 

 plánované kácení dřeva v oboře a revitalizace porostu, 

 havarijní řez stromů v parku (kácení, prořezání výsadba). 

 

Hotel Mazanka  

 opravy a úpravy kuchyněk v havarijním stavu, I. etapa, 

 úprava strojovny výtahu jih včetně klimatizace, 

 posudek pro zřízení fotovoltaické elektrárny, 

 suterén – lokální oprava hydroizolace. 

 

Řešené studie a projekty 

 areál Krč – U1: vyhodnocení realizace nástavby,  

 LYSOLAJE – zpracování PD pro výběr zhotovitele – bytový dům PROJEKT,  

 vodárna KCL – návrh řešení pro úpravnu vody,  

 řešení rekonstrukce společných WC v KCL, 

 Marna – předprojektové studie přestavby ubytovny Marna na stabilizační byty, 

 studie vývoje a další výsadby ve francouzském parku KCL. 

 

Inženýrská činnost pro pracoviště AV ČR 

 Hybernská – spolupráce při administraci koordinátora rekonstrukce objektu, 

 Husova-Jilská – pomoc při řešení hydroizolace a odvodnění objektu. 
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Provozní činnost 

V provozní oblasti SSČ v průběhu roku 2021 zabezpečovalo pravidelné služby sloužící 
k zajištění provozu objektu na adrese Národní 1009/3. Postupně byla realizována opatření pro 
lepší využití budovy pro veřejnost a AV ČR, zejména společných prostor a zasedacích 
místností 205, 206, 108, včetně zlepšování technického vybavení a sociálních zařízení. 

Další činnosti se týkaly především: 

 zajištění realizace plánovaných oprav a údržby v objektu na adrese Národní 1009/3–5 
a 1011/7; celkem se v roce 2021 uskutečnilo 30 akcí (včetně přípravy, výběru 
dodavatele, realizace), 

 správa Wiehlova domu – Vodičkova 46, Praha 1, 

 technickoekonomická správa v areálu Jilská-Husova na základě mandátní smlouvy, 

 zajištění technickoekonomické správy v objektu Hybernská na základě smlouvy o správě 
nemovitostí pro OÚ, ÚSD a PSÚ, 

 komplexní správa vlastních objektů v areálu Krč, 

 zkvalitňování exteriéru i interiéru v rekreačních zařízeních Sloup, Mísečky pro zlepšení 
komfortu pobytu zaměstnanců zejména SSČ a KAV, ale i externích rekreantů, 

 další úpravy pro zlepšení prostředí pro zaměstnance i veřejnost ve Wiehlově domě 
v prostorách knihkupectví, 

 zajištění ohlášení a likvidace pojistných událostí v SSČ movitého i nemovitého majetku,  

 zajištění logistiky při dislokačních změnách zaměstnanců KAV a KNAV, přesunech 
materiálu a majetku, 

 zajištění požadavků na autoprovoz ze strany SSČ, KAV i pracovišť AV ČR, včetně 
školení řidičů, plánu obnovy autoprovozu (nákupy formou výběrových řízení, operativní 
leasing), 

 vstupní školení nových pracovníků SSČ a KAV ve smyslu zákona o PO a BOZP, 
zpracování nové a aktualizace stávající dokumentace požární ochrany a BOZP, 
koordinace spolupráce s externí firmou při plnění dalších úkolů PO a BOZP podle 
platných norem, 

 realizování činností spojených s ochranou životního prostředí – třídění a likvidace odpadů 
(včetně nebezpečného) zaměstnanců KAV i SSČ, 

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

 zajištění objednávání a distribuce kancelářských potřeb zaměstnancům SSČ, 

 zajištění telefonní ústředny a podatelny pro SSČ, KNAV a KAV, 

 zajištění součinnosti s provozovatelem spinometrických čidel v garážích při prezentaci 
jejich funkčnosti, 

 zajištění provozování mobilních telefonních služeb pro KAV na základě příkazní smlouvy, 

 zajištění protiepidemických opatření ve všech budovách a pracovištích SSČ, distribuce 
antigenních testů a osobních ochranných pomůcek v rámci SSČ, KAV a pracovišť AV ČR 
v důsledku epidemie covid-19. 
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Informační technologie 
SSČ se v roce 2021 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 
CESNET a PASNET, která provozují a rozvíjejí 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 systém, služby řešitelům, žádanky, cestovní příkazy, osobní data, 
schvalování dokumentů, workflow) a CDESK (el. systém hlášení chyb a požadavků uživatelů).  

Vzhledem k tomu, že standardní provoz centrálního Ekonomického informačního systému byl 
ukončen ke konci roku 2021, byly realizovány všechny potřebné kroky k přechodu na model 
decentralizovaných informačních systémů, kde u podstatné části pracovišť AV ČR bude SSČ 
i nadále poskytovatelem služeb při zajišťování infrastruktury a služeb podpory uživatelů. 
Konkrétně se jednalo o přípravu, konfiguraci a nasazení potřebné infrastruktury a dále 
uzavření příslušných smluv o poskytování služeb. 

Souběžně s těmito činnostmi probíhala v SSČ implementace, testování a postupné 
nasazování jednotlivých částí vlastního nového informačního systému včetně migrace dat tak, 
aby byl systém funkční v posledním čtvrtletí roku 2021 a veškeré uzávěrkové práce tohoto 
roku byly vykonávány již v novém systému. 

V průběhu roku se konala dílčí individuální školení především nových pracovníků na základě 
požadavků jednotlivých pracovišť AV ČR. S ohledem na epidemickou situaci se velká část 
těchto školení konala online formou s využitím různých elektronických nástrojů. Vedle těchto 
standardních školení na běžnou funkcionalitu jednotlivých systémů se uskutečnilo také několik 
workshopů zaměřených na přípravu a sestavení výkazu PKP a asistenci při sestavení roční 
závěrky. 

Servis a podpora 

Služby v oblasti servisu a podpory byly poskytovány pro zaměstnance SSČ, KAV a další 
zákazníky z řad 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, bezpečné vzdálené připojení (VPN) apod.  

V souvislosti se stále probíhajícími vlnami pandemie covid-19 byla nadále využívána ve velké 
míře práce z domova, která se zároveň již na některých pozicích stala standardem i v běžné 
situaci. Tomu se přizpůsobily technologické procesy a způsoby využívání výpočetní techniky 
a software. 

Začátkem roku 2021 byla dokončena aplikace pro online tajnou volbu včetně vyžadovaných 
bezpečnostních testů. V ostrém provozu byla volební aplikace poprvé použita na 57. 
Akademickém sněmu AV ČR pro volbu Akademické a Vědecké rady. Následně byla aplikace 
nabídnuta k bezplatnému využití všem pracovištím AV ČR, která o ni postupně projevovala 
zájem. Všem zájemcům bylo poskytnuto základní zaškolení pro práci s aplikací. 
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V roce 2021 se v této oblasti realizovaly následující významné projekty: 

 řešení licenčního modelu produktů Microsoft pro AV ČR, 

 aktualizace všech PC na Win 10 minimálně build 21H1, 

 aktualizace VMware nasazení vCenter 7U2 a esxi 7U2, 

 upgrade serverů Veeam, 

 zajištění provozu a podpory aplikace pro elektronické volby, 

 upgrade Active Directory služeb na Win 2019, 

 příprava souvisejících technologií na nový EIS, 

 vybavení a zprovoznění serverovny Třešť včetně souvisejících služeb, 

 obnova serverových technologií v serverovně Národní, 

 zajištění prodloužení licencí VMware, 

 implementace mzdové aplikace Perm3, 

 aktualizace DRP. 

 

Správa sítí  

Byla dokončena výstavba páteřní optické sítě v ul. Hybernská, Praha 1 a objekt Hybernská 
1000/8, Praha 1 (ve vlastnictví OÚ, PSÚ a ÚSD) je nyní připojen přímo do sítě PASNET, což 
umožňuje v této lokalitě využívat přenosovou rychlost připojení až 40 Gbps. Dále v roce 2021 
probíhala plánovaná modernizace páteřních uzlů sítě AV ČR tak, aby vyhovovaly standardům 
bezpečného síťového provozu, nasazení protokolu IPv6 při přenosové rychlosti 40 Gbps 
a příprava pro nasazení technologie vlnových multiplexů – DWDM. 

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 zabezpečena jednotná správa celé akademické sítě PASNET.   

V roce 2021 se v této oblasti realizovaly následující významné projekty: 

 modernizace síťových uzlů ÚTIA, GFÚ, ÚŽFG, SOC/FLÚ a TC AV ČR, 

 realizace nové počítačové sítě v Konferenčním centru AV ČR – Zámecký hotel Třešť, 

 plánovaná úprava síťového zapojení malé serverovny Hotelu Mazanka spojená 
s přesunem páteřní MW technologie, 

 zvýšení síťové bezpečnosti v lokalitách KAV, KNAV, PSÚ; v režimu PoC bylo realizováno 
propojení nové technologie Cisco DNA Center se stávajícím bezpečnostním řešením 
Cisco ISE, 

 modernizace bezdrátových sítí v lokalitách Wiehlův dům (knihkupectví Academia), KC 
Liblice a KAV/KNAV/SSČ – Národní, podpora Wi-Fi 6 (standart IEEE 802.11) se 
zaměřením na zvýšení spolehlivosti a propustnosti sítí, 

 pokračování 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 

Na konci předcházejícího roku byl pořízen nový hardware pro provoz ekonomických systémů 
EIS na infrastruktuře SSČ, které jsou poskytovány pracovištím AV ČR. V prvním čtvrtletí 2021 
probíhaly přípravné práce pro migraci kompletního provozu EIS na nové databázové servery 
Oracle. Verze databázové platformy byla povýšena na 19c. Sama migrace se uskutečnila 
v březnu ve dvou fázích. Nejdříve byly přesunuty provozní databázové instance na nový 
server, následně bylo přesunuto původní diskové úložiště do záložní lokality, kde byl poté 
zprovozněn záložní server Oracle sloužící pro zálohu a provoz testovacích a vývojových 
instancí. 

Přesun provozu databází EIS na servery s vyšším výkonem a kapacitou umožnil přípravu 
nových EIS prostředí pro pracoviště, která si vysoutěžila současné dodavatele. V průběhu roku 
tak mohly vzniknout databázové uzly EIS6 (červen), EIS4 (červenec), EIS5 (srpen) a EIS7 
(listopad). Všechny tyto migrace vyžadovaly přípravu nových serverů, změnu nastavení 
infrastruktury a aplikací, a tedy i úzkou spolupráci mezi útvary a dodavateli.  

V listopadu a prosinci následovala příprava a migrace provozu aplikace iFIS na nové aplikační 
servery s platformou Oracle Forms a WebLogic Server. Změna provozu byla provedena bez 
odstávky a s minimálním dopadem na koncové uživatele. 

Díky tomu bylo možné vyřadit z provozu staré servery iFIS postavené na původních 
technologiích. Zároveň byly vyřazeny z provozu původní LDAP servery ověřující identity 
uživatelů EIS (Verso a EGJE). Provoz LDAP byl přesunut na nové servery s technologií 
OpenLDAP. 

Do serverovny Mazanka byly pořízeny NVMe SSD moduly, které doplnily kapacitu nového 
primárního diskového pole, čímž se rozšířila kapacita pro provoz služeb s dostatečnou 
rezervou. 

Od počátku roku se připravovala serverová infrastruktura pro testovací a produkční prostředí 
EIS SSČ. V průběhu roku se postupně implementovaly součásti informačních systémů EIS 
pro SSČ. Koncem roku byly v ostrém provozu klíčové systémy EIS SSČ. 

Během roku došlo k nasazení centrálního systému CDESK určeného pro podporu služeb 
poskytovaných SSČ, ať už interních, nebo externích.  

Součástí poskytovaných služeb v oblasti serverové infrastruktury byla standardní technická 
podpora uživatelům EIS, pravidelné bezpečnostní aktualizace a zálohování operačních 
systémů serverů EIS, aplikace nových verzí a opravných patchů systému EGJE, správa 
certifikátů a bezpečnostních pravidel síťových přístupů k EIS a další služby včetně poskytování 
hostingu virtuálních serverů pro provoz samostatných EIS. Dále byla zabezpečena technická 
správa webových serverů OSW a správa centrální serverovny SSČ v budově Hotelu Mazanka. 

V roce 2021 se v této oblasti realizovaly následující významné projekty: 

 migrace provozu EIS na nové servery Oracle, 

 zprovoznění nového diskového pole v serverovně Mazanka, 

 přesun původního diskového pole do záložní lokality, 

 oddělení a migrace provozu EIS4 – EIS7, 

 příprava serverové infrastruktury pro provoz EIS SSČ, 

 pořízení NVMe modulů do primárního diskového pole, 

 migrace provozu iFIS na nové aplikační servery, 

 migrace provozu LDAP z původního OID na platformu OpenLDAP, 

 příprava nové serverové infrastruktury pro webové aplikace. 
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Webové služby  

SSČ poskytovalo pracovištím AV ČR širokou škálu služeb: provozovalo centrální systém pro 
správu obsahu webů (CMS), zabývalo se tvorbou webových děl a webových databázových děl 
(weby, aplikace, e-shopy aj.) a souvisejícími činnostmi. V návaznosti na povýšení CMS 
systémů a serverů bylo toto rozšířeno o vyšší míru využití nástroje GitLab pro efektivnější práci 
s produkčními, vývojovými a testovacími stroji. Dále byly postupně povýšeny všechny webové 
servery a většina aplikací na nich provozovaných.  

Nejdůležitějšími weby zpracovávanými v celoakademickém dosahu se zacílením na 
odbornou, laickou i studentskou veřejnost byly:  

 hlavní akademický web (avcr.cz), 

 fotobanka AV ČR, 

 Strategie AV21 – kompletní rekonstrukce webu v součinnosti se správci programů, 

 Academia: Věda kolem nás, Živa, nový web Studentské soutěže (soutez.academia.cz), 
aplikace Encyklopedie protektorátu aj., 

 Euraxess, Otevřená věda, 

 Veletrh vědy, Věda pro život, Jedu vědu, 

 Týden mozku, Týden Akademie věd. 

Mezi subjekty, kterým SSČ poskytovalo svoje služby v oblasti webů roce 2021, patřila tato 
pracoviště AV ČR a další subjekty: ASÚ, BTÚ, ČSKBT, IA ČR, EÚ, FLÚ, FZÚ, KAV, MÚA, OÚ, 
PSÚ, Sdružení moravských pracovišť, SSČ, ÚEM, ÚFP, ÚIACH, ÚJČ, ÚJČ – KSJ, ÚJF, 
ÚTAM, ÚŽFG. 

  

Webové stránky Akademie věd 
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Medializace, popularizace a vzdělávací činnost 
SSČ v roce 2021 popularizovalo významné vědecké výsledky a špičkové osobnosti české 
vědy. Vydávalo oficiální periodika AV ČR, která v tištěné a elektronické podobě šíří poznatky 
o vědě a dění v AV ČR a slouží k interní potřebě i k propagaci instituce navenek a archivačním 
účelům. Na starosti mělo také kompletní správu sociálních médií AV ČR. Rovněž zajišťovalo 
audiovizuální tvorbu, vzdělávání a projekty v oblasti lidských zdrojů. 

Zajištění oficiálních akcí AV ČR 

SSČ v roce 2021 navázalo na prestižní a úspěšný přednáškový cyklus Akademie Věd ČR – 
špičkový výzkum ve veřejném zájmu, ve kterém se významné osobnosti české vědy vyjadřují 
k aktuálním tématům a problémům společnosti. Dne 26. dubna 2021 uvedl v pořadí již devátou 
slavnostní přednášku pod názvem Nové přístupy k léčbě nádorových onemocnění: Zaměřeno 
na mitochondrie. Pronesl ji Jiří Neužil – významný český výzkumný pracovník a rovněž vedoucí 
laboratoře molekulární terapie z BTÚ. Přednáška se vzhledem k nepříznivé epidemické situaci 
uskutečnila v reprezentativních prostorách dvorany Knihovy AV ČR a veřejnosti byla 
přenášena prostřednictvím online platforem iVysílání České televize a sociálních sítí AV ČR. 

Dne 10. června 2021 se uskutečnil křest knihy Jak se dělá imunita autorů Blanky Říhové 
a Marka Šťastného. Slavnostní událost byla připravena rovněž na počest dlouholeté práce 
Blanky Říhové pro AV ČR. Akce se v návaznosti na aktuální pandemickou situaci uskutečnila 
„ffline s přihlédnutím ke všem hygienickým opatřením v zahradním atriu budovy AV ČR. Na 
programu křtu byly mimo jiné i autorská četba úryvku z knihy, autogramiáda a malá výstava 
zobrazující život i kariéru obou autorů a téma knihy. 

Dne 20. října 2021 se uskutečnil vzpomínkový ceremoniál k uctění památky čestného 
předsedy AV ČR a průkopníka kvantové chemie Rudolfa Zahradníka. První část setkání, 
kterého se zúčastnili čeští i zahraniční hosté z řad nejvyšších státních činitelů, kolegů a žáků 
Rudolfa Zahradníka i vedení AV ČR, se uskutečnila ve dvoraně Knihovny AV ČR. Programem 
provedl Daniel Stach z ČT za pomoci audiovizuálních úryvků z pořadů, ve kterých Rudolf 
Zahradník účinkoval. Druhá část vzpomínkového dne pokračovala na Slavínském hřbitově na 
Vyšehradě, kde se konalo společné rozloučení s Milenou a Rudolfem Zahradníkovými. 

Vzpomínkový ceremoniál – uctění památky Rudolfa Zahradníka 
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V březnu 2021 se SSČ podílelo na zajištění LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR – 
z důvodu přetrvávající pandemické situace již podruhé online. V budově AV ČR na Národní, 
odkud byl zajištěn přímý přenos ze zasedání, bylo přítomno nejvyšší vedení AV ČR spolu 
s dalšími řečníky programu, ostatní členové Akademického sněmu se připojili prostřednictvím 
aplikace ZOOM. Hosté Akademického sněmu AV ČR měli možnost sledovat zasedání 
prostřednictvím platformy YouTube. Program obsahoval vedle videozdravic vybraných VIP 
hostů, prezentace či schválení významných výsledků činnosti AV ČR z průběhu roku 2021 
také volbu členů Akademické a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2021–2025. 

V prosinci 2021 se LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR odehrálo opět v online formě. 
V sálech hlavní budovy AV ČR, které byly uzpůsobeny pro přímý přenos ze zasedání 
prostřednictvím aplikace Zoom a platformy YouTube, bylo přítomno vedení AV ČR, řečníci 
programu a členové vybraných pracovních komisí Akademického sněmu. Během programu 
se mj. promítaly videoprezentace excelentních týmů podle hodnocení výzkumné a odborné 
činnosti pracovišť AV ČR za léta 2015–2019.  

Mediální komunikace a propagace 

Systematická popularizace výsledků vědy a výzkumu prostřednictvím všech forem 
komunikace je přirozenou součástí činnosti SSČ. Vědecké výsledky AV ČR mají potenciál, 
aby zanechaly nepřehlédnutelný odraz nejen v českém mediálním prostoru. Pracovníci AV ČR 
usilují, aby co nejlépe přiblížili vědu neodborníkům, zaujali je výsledky svého zkoumání 
v jednotlivých vědních oborech, představili jim svá pracoviště a také sebe samé při konkrétní 
badatelské činnosti. Snaží se vzbudit zájem o vědeckou práci nejen mezi laickou veřejností, 
žáky a studenty, ale i u dětí již od útlého věku. 

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 pracoviště infrastrukturní.  

Pilířem mediální komunikace je spolupráce AV ČR s médii veřejné služby: ČT, ČRo a ČTK, 
které vědě a výzkumu věnují obsáhlou a pravidelnou pozornost. AV ČR ale komunikuje 
s desítkami dalších redakcí celostátních i regionálních médií.  

Celkově bylo v roce 2021 ve všech sledovaných mediálních zdrojích zaznamenáno 31 797 
příspěvků s heslem AV ČR a jeho podobami, z toho 65 % na internetu, 23 % v tištěných 
médiích, 5 % v agenturním zpravodajství ČTK, z níž čerpají další média, 5 % v televizním 
vysílání a 3 % v rozhlase. Podle údajů společnosti Newton Media se heslo Akademie věd 
objevovalo ve sledovaných médiích každý měsíc průměrně 2650×. Naprostá většina informací 
o AV ČR v médiích měla pozitivní vyznění. Více než 1000× byla v roce 2021 citována či 
jmenována předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. 

Jedním z hlavních témat mediální komunikace byla i v roce 2021 pokračující pandemie 
onemocnění covid-19. Vědci AV ČR byli díky aktivitám SSČ zváni do vysílání a žádáni 
o rozhovor, aby objasnili aktuální témata spojená s variantami viru SARS-CoV-2, testováním, 
očkováním, nastavováním opatření apod. Jména jako Václav Hořejší (citován či jmenován více 
než 1000×), Libor Grubhoffer (více než 1200×), Jan Konvalinka (téměř 800×) či Jan Pačes 
(340×) jsou pro novináře i veřejnost výraznou zárukou ověřených znalostí z oborů virologie, 
imunologie, biochemie nebo molekulární genetiky. Kromě výše zmíněných v médiích hojně 
vystupovali i další odborníci z ÚMG, ÚOCHB, BC, centra BIOCEV aj. Odborná stanoviska 
a vysvětlení poskytovali médiím také výzkumníci specializující se na fyzikální stránku šíření 
viru (ÚCHP – Vladimír Ždímal a Jakub Ondráček), matematické modelování šíření infekce 
(ÚTIA – Martin Šmíd, CERGE-EI – René Levínský aj.), etickou stránku poskytování lékařské 
péče nebo zavádění povinného očkování (ÚSP – David Černý) či ekonomické dopady na 
společnost, zejména na rodiny a vzdělávání (NHÚ – Daniel Münich, Filip Pertold) a odraz 
pandemie v českém jazyce (ÚJČ – Markéta Pravdová, Michaela Lišková aj.). V této souvislosti 
stojí za zmínku, že nejméně jednou týdně byl v médiích zveřejněn příspěvek týkající se hojně 
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navštěvované Internetové jazykové příručky, kterou spravuje ÚJČ. V roce 2021 zaznamenala 
61 výstupů. 

Jedinečným úspěchem bylo zastoupení AV ČR na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji, který 
jí navíc přinesl významný mediální ohlas v počtu 1337 výstupů. Světové výstavy Expo mají 
zvuk a prestiž – kvůli covidu-19 se konala s ročním odkladem od října 2021 do konce března 
2022. Pro AV ČR a její pracoviště šlo o mimořádnou příležitost, jak upozornit, že se česká 
věda zapojuje do řešení důležitých výzev současnosti. SSČ pro pracoviště při přípravě Expa 
zajistilo profesionální služby. Kromě vývoje exponátů, instalace a jejich následného rozebrání 
zorganizovalo SSČ náročné logistické operace, které sestávaly z nejrůznějších úkolů – šlo 
například o přepravu do Dubaje a zpět. Cenné modely bylo třeba se naučit sestavovat a zajistit 
také jejich bezpečné zabalení pro námořní dopravu. SSČ se postaralo i o medializaci 
a připravilo grafický návrh a naprogramovalo webové stránky Energy The Smart Way. Vznikl 
rovněž videoklip, který je součástí výstavy. Na závěr Expa byla natočena videoreportáž, která 
rotační expozici představila veřejnosti. 

V reakci na mýty a dezinformace o očkování a jeho účincích, množící se zejména na sociálních 
sítích, SSČ připravilo sérii několikaminutových popularizačních videí. Srozumitelnou 
a obrazově atraktivní formou veřejnosti v době vrcholící vlny pandemie vysvětlila přínosy 
i možná negativa vakcinace, princip kolektivní imunity, proces schvalování očkovacích látek, 
ale i mýty spojené s vakcinací, důvody strachu z očkování a také ekonomické dopady 
pandemie. První díl byl na Facebooku AV ČR zveřejněn pod názvem #Na minutu 7. ledna 
2021. Sérii zhlédlo na 150 000 lidí. 

Na základě poptávky od Parlamentu ČR pokračovalo vydávání expertních stanovisek AVex. 
Jejich smyslem je poskytnout zákonodárcům, ale i vybraným velvyslancům a evropským 
poslancům nezávislé a nestranné odborné informace o konkrétních a aktuálních 
celospolečenských problémech a možnostech jejich řešení. Stanoviska AVex výrazně posilují 
image AV ČR coby nestranné expertní instituce a synergicky tak napomáhají praktické 
realizaci hlavního motta Strategie AV21. V roce 2021 vznikla tři čísla: Invazní druhy: riziko pro 
krajinu i kvalitu života lidí (vyšlo v květnu, garantem byl BÚ), Rostlinné viry a viroidy: reálná 
nebezpečí i biotechnologický potenciál rozvoje (vyšlo v červnu, garanty byly BC a ÚEB) 
a Důsledky těžby na Ostravsku a Karvinsku (vyšlo v září, garantem byl ÚGN). 

V oblasti interní komunikace SSČ zajištovalo vedle interní komunikace ve vztahu k vedení 
AV ČR a pracovištím (interní časopis, newsletter) také správu a administraci intranetu a hlavní 
webové stránky SSČ a přidružené webové platformy (Energie burzy, Dětské skupiny).      

Aktuality z dění v AV ČR a na jejích pracovištích SSČ popularizuje prostřednictvím hlavních 
webových stránek avcr.cz. V posledním čtvrtletí roku 2021 zaznamenal web zvýšenou 
návštěvnost díky zájmu veřejnosti o témata spojená s covid-19 (mutace, omikron, očkování). 
Návštěvnost za toto období byla 411 tisíc (v roce 2020 za stejné období to bylo 294 tisíc). 
Celkově návštěvnost webu v meziročním srovnání vrostla o více než 30 procent z 1,131 
milionu (2020) na 1,482 milionu (2021). Nezaostávala ani popularizace vědy na sociálních 
sítích, jimž rovněž rostly počty fanoušků – nejsledovanější sociální sítí byl Facebook (53 351 
sledujících), následoval Instagram (17 785) a Twitter (9768). V 19. ročníku soutěže Zlatý 
středník, která oceňuje nejlepší firemní média a komunikační projekty v České republice a na 
Slovensku, uspěl v kategorii „nízký rozpočet“ projekt Věda na doma, který po vypuknutí 
pandemie na jaře roku 2020 zazářil na facebookové stránce AV ČR. 
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Popularizační akce pro laickou i odbornou veřejnost 

K popularizaci vědy kontinuálně přispívá také audiovizuální tvorba AV ČR. V minulém roce, 
vzhledem k trvajícím protiepidemickým opatřením, se velká část činností AV ČR odehrávala 
v online prostoru. SSČ zajišťovalo streamování a technické zabezpečení důležitých akcí, 
vystoupení, zdravice a přednášky, hybridní a streamované konference, například předávání 
nejvyšších ocenění AV ČR ve dvoraně Knihovny AV ČR, slavnostní udílení Prémie 
O.  Wichterleho, ELIXIR CZ Annual Conference 2021, konferenci Orientálního ústavu, online 
Týden Akademie věd a Týden mozku. 

V červnu byl vedení AV ČR v kině Ponrepo představen další díl dokumentárního cyklu Tiché 
hrozby s názvem Mizející půda. Ukazuje z různých aspektů příčiny i důsledky eroze půdy v ČR. 
ČT i k tomuto dílu (stejně jako k předchozím) natočila besedu s Václavem Moravcem. Film 
s besedou byl v prosinci uveden na programu ČT24, stejně jako reprízy předchozích dílů 
Tichých hrozeb. Celková sledovanost cyklu se tak přiblížila milionu diváků. Tiché hrozby, 
Magion i Pohyby jsou ke zhlédnutí v i-Vysílání ČT.  

Na podzim byl představen dokument Hledání Bolestného Krista, který vznikl ve spolupráci 
s ÚDU. Pojednává o neznámém obrazu rudolfínského malíře Hanse von Aachena, který 
v břevnovském klášteře nalezl historik umění Štěpán Vácha.  

Současně s touto činností pokračovala práce na popularizačním projektu Zvěd, a to nejen na 
nových dílech určených pro YouTube, ale též ve spolupráci s Českou televizí na pětidílné 
televizní verzi. TV pořad Zvěd, vytvořený speciálně pro program ČT:D, se vysílal v září 2021 
a zaznamenal takový divácký úspěch, že ČT rozhodla o výrobě dalších pěti dílů v roce 2022. 

V produkci AV ČR vznikala prezentační videa (např. pro Nakladatelství Academia) nebo videa 
reflektující vědecké úspěchy a významná výročí, stejně jako medailonky významných vědců, 
např. laureátů Akademické prémie a ocenění Lumina quaeruntur. 

V roce 2021 připravilo SSČ dvě série podcastů – nevšedních audio rozhovorů z vědeckého 
prostředí nazvaných Věda na dosah. Jarní sérii tvořilo 14 dílů, podzimní devět dílů. K poslechu 
jsou k dispozici na všech hlavních podcastových platformách a na hostitelském webu Anchor. 

V březnu se konal 22. ročník festivalu Týden mozku o nejnovějších objevech a trendech ve 
výzkumu mozku a neurovědách. Základním pilířem festivalu tradičně byly přednášky českých 
odborníků v oblasti teoretických i klinických neurověd, na jejichž výběr dohlížel český 
neurovědec profesor Josef Syka. Na doprovodném programu se podílely pracoviště AV ČR 
(FGÚ, PSÚ), veřejné vysoké školy a univerzity a další vybrané instituce a organizace 
(Academia Film Olomouc, Debrujáři ad.). Veškerý festivalový program se konal online (web 
www.tydenmozku.cz, YouTube kanál AV ČR, facebooková stránka festivalu). Uskutečnilo se 
61 akcí – 13 přednášek, na které navázaly streamované diskuse s přednášejícími, a 48 akcí 
doprovodného programu (přednášky, besedy, online testy, promítání filmů aj.). Veškerý 
program během festivalového týdne dosáhl 56 109 zhlédnutí (včetně sledovanosti záznamů).  

SSČ již podruhé zorganizovalo Wichterleho kemp, který je koncipován jako třídenní setkání 
laureátů Prémie Otto Wichterleho. Myšlenka se zrodila v řadách samotných laureátů, kteří se 
mimo krátké setkání při slavnostním předávání ocenění nemají možnost více poznat. Cílem 
setkání je umožnit oceněným vědcům v neformálním prostředí sdílet své zkušenosti, znalosti 
a vědecké výsledky, a vzájemně se tak inspirovat. Setkání laureátů Prémie Otto Wichterleho 
roku 2021 se uskutečnilo v září v Konferenčním zámku v Nových Hradech. Součástí programu 
byly workshopy a semináře, jejichž výběr vycházel z potřeb samotných laureátů (např. 
workshop na téma vedení a řízení lidí). Uskutečnilo se také dvoudenní školení mediálního 
vystupování, které bylo samostatně zařazeno ještě před slavnostním udělením cen tak, aby 
ocenění vědci využili daných dovedností v období zvýšeného zájmu médií o jejich práci.  

Od 1. do 7. listopadu 2021 se konal první ročník festivalu Týden Akademie věd ČR, který 
úspěšně navázal na dvaceti letou historii největšího vědeckého festivalu Týden vědy 
a techniky AV ČR. Vzhledem k přetrvávající epidemické situaci se velká část programu 
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odehrávala v online prostředí, nicméně se podařilo za podmínek dodržení protiepidemických 
opatření pořádat také akce v prezenční formě. Návštěvníci se zúčastnili dnů otevřených dveří 
na několika pracovištích AV ČR i u vědeckých partnerů či dalších partnerů festivalu. Dále mohli 
navštívit promítání filmů s živými diskusemi s vědci, výstavy, workshopy, komentované 
prohlídky, outdoorové hry a mnoho dalšího. K nejzásadnějším úspěchům a výzkumům AV ČR 
za uplynulý rok bylo připraveno 14 online přednášek a panelová diskuse, na které navazoval 
moderovaný živý vstup s vědcem, do něhož se mohli zapojit i diváci.  Během festivalu se 
uskutečnilo téměř 400 akcí, a kromě pracovišť AV ČR se do programu zapojilo také osm 
vědeckých partnerů z řad univerzit. Festival navštívilo a sledovalo téměř 35 tisíc zájemců. 
Vstup na všechny akce byl již tradičně pro všechny zdarma.  

Osmý ročník Vědy fotogenické opět přinesl ojedinělé fotografické výtvory zaměstnanců AV 
ČR. Z jejich vědecko-umělecky zaměřených snímků měla porota čest vybrat ty nejlepší. Pro 
rok 2021 byly vyhlášeny kromě hlavní kategorie s názvem Věda fotogenická dvě vedlejší 
kategorie, a to Múzy ve vědě a Vědci a práce domácí. V hlavní kategorii zvítězil snímek 
s názvem Ve víru růžové, který zobrazuje detail části květu zvonku vyfocený elektronovým 
mikroskopem. Múzy ve vědě ovládly bahenní oči vytvořené kapkami vody během tisíců let. 
Kategorii Vědci a práce domácí skvěle vystihl snímek s názvem Palynologický záznam, který 
vznikl při vědecké výpravě do Altaje. V konečné fázi se do soutěže zapojilo 66 zaměstnanců 
z 28 pracovišť AV ČR s 239 fotografiemi. Vítězné snímky byly v roce 2021 umístěny 
v prostorách budovy AV ČR, kde byly přístupné veřejnosti především v průběhu festivalu 
Týden Akademie věd ČR, a z vybraných vědeckých fotografií vznikl také nástěnný kalendář.  

NEZkreslená věda je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus, kterým provází 
nezaměnitelný komentář Pavla Lišky, Báry Hrzánové a Radka Holuba a ilustrace Tomáše 
Zacha a Markéty Smolíkové Kubátové. V současné době jde o nejúspěšnější video-formát 
AV ČR, který už na YouTube kanálu Otevřené vědy zhlédlo více než osm milionů diváků, a na 
dalších sociálních sítích jako Instagram a Facebook kolem jednoho milionu. Animovaný seriál 
sestává z krátkých filmů s průměrnou stopáží 10 minut. Jednotlivé díly přibližují zábavnou 
a edukativní formou vědu a výzkum (nejen) studentům a pedagogům základních a středních 
škol, ale také veřejnosti. V tuto chvíli je hotových 61 dílů v sedmi řadách. Témata jednotlivých 
dílů jsou různorodá a pokrývají přírodní, technické, humanitní i společenskovědní disciplíny.  

Nově vydaná publikace – NEZkreslená věda 
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Všechny díly jsou opatřeny skrytými titulky v českém a anglickém jazyce, aby byl obsah 
dostupný i neslyším a zahraničním divákům. Cyklus NEZkreslená věda se účastní festivalů 
a popularizačně-vzdělávacích akcí i odborných konferencí a sjezdů v ČR i v zahraničí. 
Odbornými garanty jednotlivých dílů jsou vědci z pracovišť AV ČR.   

Noci vědců se každým rokem účastní tisíce vědeckých, výzkumných a vzdělávacích institucí 
z více než 30 zemí, je jednou z největších mezinárodních popularizačních akcí svého druhu 
se sedmnáctiletou tradicí. SSČ se k této prestižní události celoevropského formátu pravidelně 
připojuje od roku 2018. Tím, že je zařazena na mezinárodní mapu účastníků, pomáhá zvyšovat 
povědomí veřejnosti o AV ČR a jejích aktivitách. Noc vědců je jednodenní akcí pro veřejnost, 
která má pevně dané datum určované Evropskou komisí, zpravidla jde o třetí pátek v září. 
Veřejnost, které je Noc vědců určena, je zvyklá sídlo největší mimouniverzitní vědecké 
instituce na Národní třídě v Praze pravidelně navštěvovat díky dalším popularizačním 
aktivitám SSČ, akce každoročně zaznamenává příznivou účast a ohlasy veřejnosti i médií. 
Atraktivním lákadlem je nejen bohatý program z hlavní části sestávající z přednášek 
a workshopů vědecko-výzkumných pracovníků, ale také z možnosti prohlédnout si budovu AV 
ČR a běžně nepřístupná místa (střecha AV ČR, trezor Knihovny AV ČR apod.) – navíc 
v nevšedním večerním čase. Doplňkový program sestává z filmových projekcí, workshopů, 
výstav, exkurzí, soutěží a podobně. Jednotlivé ročníky se odlišují jednotícím tématem 
odrážejícím se v programové skladbě všech zapojených účastníků. V roce 2021 byl pojítkem 
akce „čas“. Do odborného programu se zapojují vědci z AV ČR i dalších odborných pracovišť. 
V loňském roce se akce s ohledem na situaci spojenou s pandemií covid-19 poprvé v historii 
kompletně přesunula do online prostoru. Online program mohou diváci zhlédnout nejen 
v premiéře v den konání akce, ale i po jejím skončení. Dohromady už videa z posledních dvou 
ročníků vidělo téměř patnáct tisíc diváků z řad studentů vysokých a středních škol i laické 
veřejnosti. 

Projekt Po stopách Veletrhu vědy přinesl novou formu popularizační aktivity, která pracovištím 
AV ČR umožnila představit se veřejnosti v době omezení hromadných akcí. Šlo o venkovní 
vzdělávací hru, určenou cílové skupině Veletrhu vědy, tedy především žákům základních 
a středních škol, jejich rodičům, ale i všem ostatním zájemcům o vědu a vědecké poznání. 
Projekt byl koncipován jako venkovní poznávací hra, kterou si lidé měli možnost zahrát pomocí 
interaktivní aplikace. Sledovali v ní průběh svého snažení, plnili dané úkoly a dozvídali se 
zajímavosti o pracovištích AV ČR či vědě a výzkumu obecně. Hráče provázel příběhem učitel 
a odbojář Čeněk, který k nim promlouval z roku 2350 z dystopické budoucnosti skrze aplikaci, 
předával jim instrukce a pomáhal jim v řešení jednotlivých úloh. Hlas hlavní postavě – Čeňkovi 
– propůjčil herec Daniel Krejčík. Díky interaktivitě aplikace, namluvenému hlasovému 
doprovodu a dalším ruchům se tak hráči do příběhu aktivně zapojili a stali se jeho součástí. 
Zájemci o hru mohli hrát jednotlivě nebo vytvořit družstva. Pomocí mobilní aplikace se 
pohybovali po určené trase a na jednotlivých stanovištích plnili úkoly různého charakteru. Hra 
byla rozdělena do tří samostatných částí, každá z nich se odehrávala v atraktivní lokalitě 
(centrum Prahy, Malá Strana, park v Průhonicích) a hráči na ní při plnění úkolu strávili 2–3 
hodiny. Do hry Po stopách (Veletrhu) vědy se zapojilo 34 pracovišť AV ČR. V průběhu srpna 
až listopadu si hru zahrálo 1 194 hráčů. Vítězní jednotlivci i týmy byli kontaktováni a obdrželi 
jako odměnu drobné propagační předměty. Externí spolupracující firma, která poskytuje 
platformu pro tento typ interaktivních („únikových“ a podobných) her, v porovnání s počtem 
hráčů svých ostatních produktů hodnotila takový zájem jako jednoznačný úspěch. 
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Vzdělávací akce pro pracoviště AV ČR 

Vzdělávací program pro klíčové pracovníky THS si klade za cíl systematicky vzdělávat 
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. 
Dalším pozitivním efektem programu je vytvoření platformy pro pravidelné setkávání 
pracovníků THS a sdílení jejich znalostí a informací napříč pracovišti AV ČR. Vzdělávání se 
koná ve dvou na sebe navazujících stupních (začátečníci a pokročilí). V ročníku 2021 
vzdělávacího programu byla otevřena jedna skupina pro stupeň „začátečníci“, do které se 
přihlásilo 15 účastníků, čímž byla její kapacita naplněna. Ve stupni „pokročilí“ pokračovalo 
dalších 11 účastníků. V rámci tohoto ročníku byly také nahrazeny čtyři kurzy, které se nemohly 
kvůli nepříznivé epidemické situaci uskutečnit v roce 2020. Pracovníci THS pracovišť AV ČR 
mají zároveň možnost účastnit se pouze přednášek na legislativně ekonomická témata. Na 
tyto přednášky se přihlásilo 31 účastníků. V pořadí 10. ročník vzdělávacího programu již 
reflektoval potřebu případného online vzdělávání s ohledem na epidemickou situaci, a proto 
nebylo potřeba žádné kurzy rušit. Účastníci hodnotili jednotlivá školení pozitivně, stejně jako 
možnost získání nových kontaktů a pravidelného setkávání. Připomínky jak účastníků 
programu, tak lektorů budou implementovány při plánování nadcházejícího ročníku.  

Komunikace vědy 2021 je cyklus vzdělávacích kurzů pro pracovníky AV ČR, kteří mají v gesci 
popularizaci vědy na svých pracovištích a jsou členy Kolegia popularizátorů a pracovníků PR. 
Cílem tohoto projektu bylo seznámit účastníky s prostředky komunikace vědy v mediálním 
světě prostřednictvím rozvoje znalostí a kompetencí v oblasti efektivní popularizace 
a komunikace vědy a výzkumu. Kapacita kurzů se pohybovala v rozmezí od 10 do 15 
účastníků. Do plánovaného harmonogramu projektu bohužel opět zasáhla epidemická krize 
a z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k úpravě harmonogramu. Některé kurzy se konaly 
online. Zároveň se v dubnu konalo online setkání popularizátorů, během nějž účastníci 
navzájem sdíleli zkušenosti a nápady na zajímavé projekty, které lze realizovat i v době, která 
nepřeje aktivitám s osobní účastí, jako jsou výstavy či dny otevřených dveří.  

Nabídka středoškolských stáží Otevřené vědy pro rok 2021 byla velmi pestrá a kvalitně 
připravená. Přihlásil se rekordní počet studentů – 1 707, z nichž bylo vybráno 196 
nejvhodnějších adeptů, kteří se v roce 2021 zapojili do vědecké činnosti na 31 pracovištích AV 
ČR. Stážisté se přímo na pracovištích AV ČR pod vedením lektorů věnovali výzkumu 
zadaného tématu stáže individuálně, nebo ve dvou až tříčlenných týmech. Studenti 
prezentovali výsledky své práce na závěrečné konferenci, která se uskutečnila 18.–19. 
listopadu 2021. S ohledem na platná vládní nařízení a mimořádná opatření byl pozměněn 
koncept konference a středoškoláci tak tentokrát prezentovali výsledky bez publika, pouze 
před odbornou porotou vědkyň a vědců AV ČR. Jednotlivé prezentace byly rozděleny do tří 
soutěžních kategorií podle tří vědních oblastí – oblast věd o živé přírodě a chemických věd, 
oblast věd o neživé přírodě a oblast humanitních a společenských věd. Každá kategorie měla 
vlastní odbornou porotu, která vybrala tři nejlépe prezentované stáže.  

Letní vědecký kemp je edukační kurz pro pedagogy přírodovědných oborů. V roce 2021 se 
kemp konal 13.–17. srpna 2021 v penzionu U Čerta ve Čtyřkolech. Výuka byla rozdělena do 
dvou po sobě jdoucích bloků: I. blok byl určen učitelům matematiky a fyziky, II. blok 
pedagogům chemie a biologie. Program byl koncipován formou 18 interaktivních workshopů 
a praktických cvičení. Názorná cvičení a netradiční experimenty byly vybrány s přihlédnutím 
na finanční „nenáročnost“ pořízení pomůcek a materiálu a zařazení do rámcových 
vzdělávacích programů na příslušném stupni škol tak, aby je frekventanti mohli následně 
aplikovat do výuky daných předmětů. LVK 2021 se zúčastnilo 27 pedagogů. Lektorské zázemí 
zajistili vědečtí pracovníci z AV ČR a didaktičtí pracovníci z vysokých škol. 

Management vědy – Specializovaný vzdělávací program určený ředitelkám a ředitelům 
pracovišť AV ČR, byl s ohledem na epidemiologickou situaci v roce 2021 utlumen, uskutečnilo 
se pouze jedno dvoudenní setkání v Konferenčním centru Liblice, věnované pracovnímu 
právu. V roce 2022 bude Management vědy pokračovat v obvyklém formátu. 
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Výstavy 

Výstavní sezonu v Galerii Věda a umění zahájila v roce 2021 Svatá Ludmila: Žena na rozhraní 
věků, kterou připravilo SSČ ve spolupráci s ARÚP. Vernisáže se z důvodu epidemických 
opatření konaly dvě – první 14. června, druhá 21. června 2021. Výstava byla k vidění do 
30. července 2021. Stěžejním záměrem bylo prostřednictvím několika vybraných témat 
představit osobnost svaté Ludmily a důstojným způsobem tak připomenout 1100. výročí její 
násilné smrti.  Během programu se mohli návštěvníci seznámit i s výrobou dobových šperků.  

Výstava Afrodita dnes vznikla ve spolupráci s FLÚ a Sdružením českých umělců grafiků Hollar. 
Představila sádrové odlitky nejslavnějších antických soch bohyně a díla předních českých 
grafických umělců včetně sousoší Michala Gabriela Zrození Venuše. Vernisáž včetně krátkého 
divadelního představení se konala 2. září 2021 a návštěvníci galerie si ji mohli prohlédnout od 
3. září do 22. října 2021. 

Poslední výstava minulého roku s názvem Kopie a falzifikáty v portrétní miniatuře vznikla ve 
spolupráci s ÚACH a AVU v Praze. Ukázala, jak mohou nejrůznější nové postupy přispět 
k rozpoznání způsobu, kterým dílo vzniklo, a představila portrétní miniatury malované 
převážně na slonovinové podložce. Součástí výstavy byly také komentované prohlídky 
a workshopy za účasti restaurátorky, která předvedla jak vlastní malbu miniatur, tak různé 
techniky napodobování. Vernisáž se konala 1. listopadu 2021 při slavnostním zahájení Týdne 
Akademie věd a návštěvníci galerie si ji mohli prohlédnout až do 14. ledna 2022. Výstava se 
uskutečnila na základě účelové podpory MK ČR v rámci projektu NAKI II. 

 

Již od roku 2014 putují po vzdělávacích a kulturních institucích v celé České republice výstavy 
o českých vědcích a vědkyních, a od roku 2018, kdy byly obě její části přeloženy do anglického 
jazyka, také po USA, kde jsou k vidění během kulturních a vzdělávacích akcí, oslav české 
státnosti, veletrhů na velvyslanectvích, Českých centrech a dalších místech, například v Cedar 
Rapids, Salt Lake City, Las Vegas, Memphisu, Phoenixu, Saint Paul. V roce 2019 AV ČR 
navázala spolupráci s MZV ČR a obě výstavy byly zařazeny do mezinárodního systému 
výpůjček, odkud si je mohou zapůjčit i další země.  Díky této spolupráci byly výstavy k vidění 
v Belgii, Saúdské Arábii nebo během Evropského fóra pro vědu, výzkum a inovace v Německu.  
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Křty, besedy, prodejní akce v souvislosti s vydáváním nových knih 

Křty a prezentace publikací a další literární akce jsou osvědčeným a účinným marketingovým 
nástrojem, který byl však v roce 2021 negativně ovlivněn omezeními souvisejícími 
s nepříznivou epidemickou situací. Přesto se podařilo řadu akcí v průběhu roku – především 
v jeho druhé polovině – uspořádat jak v literárních kavárnách Academia v Praze a Brně, tak 
v dalších prostorách. V literární kavárně v Brně se uskutečnilo několik přednášek ve spolupráci 
s pracovišti AV ČR. V červnu se konala přednáška Blahoslava Maršálka z BÚ Dekontaminace 
vody pomocí plazmatu, v červenci přednáška Elišky Maršálkové z BÚ Život v kapce vody, 
v září zde přednášela Eva Dařenová z ÚVGZ na téma Půda je živá – dýchá, v říjnu Marian 
Pavelka z ÚVGZ – Biologická uhlíková pumpa a její ovlivňování klimatickou změnou. V rámci 
Týdne Akademie věd se uskutečnily dvě přednášky, první, Kateřiny Dolejší z ÚDU, byla 
spojena s představením publikace Umělecké památky Moravy a Slezska 3. O/P, druhou 
pronesl Milan Řepa z HÚ na téma Politický profil meziválečného Brna. Na konci listopadu se 
konala přednáška Lumíra Poláčka z ARÚB Velkomoravské elity z Mikulčic ve světle 
multidisciplinárního výzkumu. Poslední přednáška v roce byla v literární kavárně Academia 
v Brně Šárka Krupičková z ARÚB; jmenovala se Účel gombíků v živé kultuře Velké Moravy. 

V Knihovně V. Havla se v lednu konala diskuse s názvem Kniha v barvě krve – násilí ve 
veřejném prostoru za normalizace s historikem Ladislavem Kudrnou, spoluautorem publikace 
Kniha v barvě krve. V červnu se ve venkovních prostorách Divadla Ruderál v pražském 
Karlíně křtila publikace Radana Haluzíka a kolektivu autorů Město naruby. V pražské kavárně 
Božská lahvice byly v červnu pokřtěny Vladimira Majakovského Poemy Svazek I. V červnu se 
v Knihovně V. Havla diskutovalo nad publikací Demokracie a občanské ctnosti za účasti 
editorů a spoluautorů publikace. Křest knihy Petra Vašáta ze SOÚ Na jedné lodi se uskutečnil 
v červenci na pražském ostrově Štvanice. Křest Žhavé léto 1968 se konal za účasti autora 
Angela Nikolova a významných domácích i zahraničních hostů v srpnu v Černínském paláci 
v Praze. V pražské literární kavárně Academia byla v září pokřtěna kniha Tomáše Arndta 
Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa. Autor ji představil také během události Lékárnické 
dny v Liberci a na konferenci Farmacie v ghettu Terezín 1941–1945. V literární kavárně 
Academia v Praze bylo v září slavnostně uvedeno souborné vydání pamětí spisovatele Ivana 
Klímy Moje šílené století u příležitosti autorových 90. narozenin. Ve stejném měsíci se zde 
uskutečnila autogramiáda Martina Hilského ke knize Shakespearova Anglie a v říjnu nejen 
křest publikace Stanislava Komárka Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz – obraz člověka 
v dílech biologů, ale také křest knihy Jablko z oceli Davida Svobody, vydané ve spolupráci 
s ÚSTR.  V říjnu se zde ještě konal křest publikace Jiřího Padevěta Kronika protektorátu 
(s kmotrem Josefem Tomešem z MÚA), knihy Pavla Šmejkala S Moskvou za zády (s kmotrem 
Jiřím Portešem, předsedou Spolku pro vojenská pietní místa) a titulu od Kristýny Bernardové 
Nacismus versus okultismus v protektorátu (s kmotrem Reginaldem Keferem). Výbor z tvorby 
Melchiora Vischera Vteřina mozkem a Zajíc byl představen v říjnu v Kampusu Hybernská. 
V rámci Vzdělávacího podzimního cyklu organizovaného Muzeem T. G. M. Rakovník v říjnu 
pronesla Václava Jandečková přednášku k publikaci Svědectví o smrti Jana Masaryka, kterou 
bylo možné sledovat i online. V listopadu se v literární kavárně Academia v Praze odehrály tři 
akce – prezentace publikace Miroslava Nováka Pražské jaro 1968, křest knihy Jakuba 
Mikuleckého Mezi disentem, undergroundem a šedou zónou, vydané ve spolupráci se SLÚ 
a za účasti ředitele tohoto pracoviště Václava Čermáka. Třetí listopadovou akcí byl křest knihy 
Jindřicha Vacka Všechny moje toulky. V Muzeu Vysočiny Pelhřimov v listopadu přednášel 
Jaroslav Rokoský o publikaci Útěk z Leopoldova. Ve vzdělávacím centru Dominikánská 8 při 
klášteře sv. Jiljí v Praze debatoval Bronislav Ostřanský z OÚ na téma Diverzita v islámu a při 
té příležitosti seznámil publikum s publikací Knihy náboženských a filozofických sekt a škol 
vydané Academia, kterou přeložil. Debatu bylo možné sledovat i na portálu YouTube 
a audionahrávka z ní pak byla umístěna na Spotify a Soundcloud. V Moravském zemském 
muzeu v Brně se v listopadu křtila publikace Aleny Flimelové a Romana Štéra Ve stínu mužů, 
jež byla v prosinci představena v Hotelu Legie v Praze spolu s titulem Karolíny Stegurové 
I ženy chtěly bojovat! 
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Prezentace pracovišť AV ČR v knihkupectvích Academia 

V roce 2021 pokračovala dlouhodobá propagační akce Měsíc s pracovištěm, během které 
Academia zdarma pracovištím AV ČR na měsíc pronajímá výlohy knihkupectví ve Vodičkově 
ulici, aby v nich představila výsledky své práce a svoji činnost. Vedle toho mají zaměstnanci 
daného pracoviště slevu 25 % na celý sortiment prodejny a možnost uspořádat v kavárně 
propagační nebo společenskou akci. Během roku 2021 tuto nabídku využily: MÚA, FLÚ, ÚSD, 
HÚ, FZÚ, ARÚB, SOÚ a EÚ. 

Možnost představit široké veřejnosti svoji činnost mají i pracoviště AV ČR v Brně v rámci 
MICAV. Formou prezentace ve výloze a zároveň přednáškou v Literární kavárně knihkupectví 
jí využily ARÚB, BÚ, ÚGN, ÚVGZ a ÚŽFG.  
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Konferenční, hotelová a ubytovací zařízení 
SSČ provozuje pro jednotlivá pracoviště AV ČR celkem šest účelových konferenčních, 
ubytovacích a stravovacích zařízení. Rok 2021 byl částečně opět výrazně ovlivněn 
celosvětovou pandemií covid-19. Po celý rok proto byly v provozu pouze Hotel Mazanka 
a Penzion Marna, které slouží pro střednědobé a dlouhodobé pobyty. Zámek Liblice a Vila 
Lanna byly nuceny fungovat v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

V roce 2021 finišovala generální rekonstrukce Zámeckého hotelu v Třešti, kde se po 
stavebních úpravách začalo s vybavováním interiéru zámku.   

Provoz konferenčních sálů v sídle AV ČR byl během roku také významně omezen pandemií 
covid-19. Byl spuštěn nový rezervační systém, který sjednotil online pronájem sálů a s ním 
spojené služby.  

SSČ aktivně působí v profesních gastronomických sdruženích, jakými jsou Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR (AKC ČR), Česká barová asociace (CBA), Historic Hotels of Europe (HHE) 
a dalších.   

SSČ je také držitelem mnoha významných certifikací: Hotelstars Union, HACCP, ČSKS, Czech 
Specials a různých ocenění – Ocenění za nejlepší hotel kategorie 4*, 2. místo v kategorii 
nejlepší zámecký hotel v Evropě, 3x Hotel roku (Czech Hotel Awards), Velká cena cestovního 
ruchu, Svatební místo roku, Hoteliér či restauratér roku aj. 

 
Ubytovací služby DKHZ 

SSČ připravilo nový projekt slevových karet. Zaměstnanci AV ČR mohou nově čerpat slevy 
jak v ubytovacích a restauračních zařízeních AV ČR, tak i na nákup knižní produkce 
v knihkupectvích Academia. Dále mohou využít 10% slevu na konzumaci v kavárně 
knihkupectví Academia na Václavském náměstí a 30% slevu na konzumaci v nově 
otevřené kavárně ve vile Lanna v Praze. Do budoucna se počítá s rozšířením systému o další 
služby. V roce 2021 bylo zaregistrováno přes tisíc karet prostřednictvím hromadných žádostí 
jednotlivých pracovišť. Karta je nepřenosná a je určena pouze pro zaměstnance AV ČR. 

 

 

 

Středisko
Počet pokojů 

k dispozici

Celková roční 
ubytovací 
kapacita

Prodané 
pokoje

Průměrná 
obsazenost v 

%

Počet 
ubytovaných 
hostů AV ČR

Počet 
ubytovaných 
hostů ostatní

Počet 
ubytovaných 
hostů celkem

KCL 53 19345 3859 20 523 1461 1984

ZHT 0 0 0 0 0 0 0

VL 24 8760 1197 14 267 627 894

PM 11 4015 2656 66 61 0 61
HM 81 29565 26047 88 108 195 303
CELKEM 169 61685 33760 38 959 2283 3242
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Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 
www.zamek-liblice.cz 

KCL již tradičně využívala AV ČR pro svá výjezdní zasedaní a setkávání při různých akcích. 
Po otevření se zde v červnu setkala DR a RP SSČ, Ekonomická rada SSČ, konference ÚFCH 
JH, v září technickohospodářští pracovníci, následoval Management vědy v říjnu a setkání 
ředitelů pracovišť AV ČR v listopadu. Vzhledem k pandemii covid-19 se některé plánované 
akce nerealizovaly. 

Ve spolupráci s obcí Liblice byly uspořádány kulturně společensky významné akce – Dny 
evropského dědictví a Dny medu, které zakončilo komorní vystoupení Dana Bárty. I za 
přísných hygienických podmínek se podařilo akci zorganizovat bez komplikací a počet 
návštěvníků se přehoupl přes tisíc osob, což se za dané situace dalo nazvat velkým 
úspěchem.  Během tohoto dne se také uskutečnila beseda s Daliborem Tiťerou z Výzkumného 
ústavu včelařského. 

Zámeckou zahradu ozdobila prodloužená úspěšná výstava akademické sochařky Veroniky 
Oleríny s názvem „Květinová posezení“.  

V průběhu roku 2021 se i přes nepřízeň v důsledku pandemických omezení podařilo realizovat 
několik zásadních rekonstrukcí a oprav: 

 předposlední etapa rekonstrukcí koupelen v hotelových pokojích, 

 výmalba pokojů v sekci B ve východní dependanci, 

 odvlhčení pokojů Z01 a Z02, 

 zahájení prací na výstavbě úpravny vody, 

 repase a výměna oken v západním křídle hlavní budovy, 

 oprava hotelového nábytku v západní dependanci, 

 výměna hlavního ovládání EPS – elektronický požární systém, 

 instalace nové MaR pro novou kotelnu (měření a regulace plynové kotelny), 

 dokončení rekonstrukce plynové kotelny, II. etapa, 

 oprava opěrné zdi terasy a lokální opravy fasády jižní strany zámecké budovy, 

 nákup profesionálního zahradního traktoru. 

 

Konferenční centrum AV ČR – Zámecký hotel Třešť (ZHT) 
www.zamek-trest.cz 

V roce 2021 pokračovala rekonstrukce ZHT. Dokončoval se interiér a nakupovalo potřebné 
provozní vybavení. Od září také začal nábor klíčových zaměstnanců. Všechny stavební práce 
probíhaly v souladu s dohodnutým harmonogramem. Zámek se pro veřejnost otevře v červnu 
2022. Cílem je vytvořit pro pracoviště AV ČR profesionální a moderní konferenční centrum, 
které bude místem nejen pro konání vědeckých konferencí, ale i pro individuální pobyty 
a rekreace zaměstnanců pracovišť AV ČR. Ve spolupráci s ÚČL se zpracovává projekt výstavy 
o Franzi Kafkovi, na kterém je postaven celý koncept hotelu. Výstava bude informovat 
o různých společenských tématech, které se formovaly na přelomu 19. a 20. století, a osobnost 
Franze Kafky bude jejím průvodcem.   
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Vila Lanna (VL) a penzion MARNA (PM) 
www.vila-lanna.cz 

Služby těchto zařízení byly poskytovány zejména pro AV ČR, VŠ, státní orgány a společnosti 
spjaté s AV ČR. VL a PM jsou i nadále oblíbenými ubytovacími zařízeními mnoha pracovišť 
AV ČR. Vedle ubytování poskytuje VL kompletní konferenční, gastronomické a cateringové 
služby.  

Provoz VL v roce 2021 ovlivnila pokračující pandemie covid-19, která byla využita ke 
stavebním úpravám (úprava stoupaček a koupelen v historické budově, oprava výmalby 
v chodbách v okolí koupelen). V první polovině roku byl provoz uzavřen a znovu obnoven byl 
až 24. 5. 2021. S otevřením provozu zahájila činnost kavárna, díky níž se podařilo uskutečnit 
několik akcí, které propojily činnost AV ČR s veřejností, například přednášku Pavla Suchana 
z ASÚ. I přes problematickou situaci se v červnu podařilo zorganizovat konferenci Lanna et 
Lanna ve spolupráci s HÚ. Na podzim se uskutečnilo několik českých i mezinárodních 
konferencí, např. EÚ, BTÚ, FLÚ, FZÚ, ÚJF a další. Nechybělo každoroční oblíbené setkání 
představitelů AV ČR, rektorů VŠ a členů diplomatického sboru. Ve vile se předávala také 
nejrůznější akademická ocenění a prémie. Konec roku patřil setkání zaměstnanců jednotlivých 
akademických středisek či vystoupení Komorního orchestru Akademie. 

Penzion Marna se nachází v blízkosti VL a je přizpůsoben pro střednědobé a dlouhodobé 
ubytování akademických hostů. V nutných případech rozšiřuje ubytovací kapacitu vily, zvláště 
při velkých mezinárodních konferencích. V roce 2021 byly zpracovány střednědobé ceníky 
ubytování, což zvýšilo jeho vytížení a obsazenost. 

 

 

 

 

 

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

Hotel Mazanka v roce 2021 poskytoval hlavně dlouhodobé ubytování, ve většině případů 
pracovníkům a hostům z pracovišť AV ČR. Při trvalé vysoké poptávce došlo někdy v průběhu 
roku k nedostatku volných kapacit, a proto se nepodařilo všechny požadavky v žádaných 
termínech zcela uspokojit.  

V červnu 2021 se uskutečnilo již tradiční setkání zástupců pracovišť AV ČR s vedením hotelu. 
Byly projednány důležité a aktuální záležitosti spojené s výskytem covid-19, chodem hotelu 
a s platnou legislativou. 

V průběhu roku se za stálého provozu zrenovovaly společné kuchyňky v patrech. V hotelových 
pokojích byly vyměněny židle a poškozené části nábytku. Vyměnil se elektrický pohon 
vstupních dveří. Při těchto pracích byla na vstupních dveřích instalována čtečka kódů a hosté 
začali ke vstupu do hotelu využívat systém čipového zámku. Zvýšila se tak bezpečnost 
a ochrana hostů i zaměstnanců hotelu. Pracovníci údržby hotelu se během roku věnovali 
drobnějším údržbářským pracím v budově. Mimo to byly vykonávány pravidelné kontroly 
a revizní zkoušky na vybavení a zařízení hotelu podle platných předpisů. Práce dělaly odborné 
externí firmy tak, aby byl provoz hotelu bezproblémový, bezpečný a nebyl narušen standard 
poskytovaných služeb. 

Hotel po celý rok poskytoval a zajišťoval také doplňkové služby, např. možnost praní a sušení 
prádla, nákup drobného občerstvení v recepci, zapůjčení TV, nádobí, zabezpečené prostory 
pro kola nebo parkování v areálu.  

Z důvodu protiepidemických opatření a s nimi souvisejícími omezeními byla většina rezervací 
školení a seminářů zrušena. Zasedací místnost hotelu byla proto minimálně využívána, což se 
dotklo i podávání snídaní a krátkodobých pobytů. Parkovací plochu u hotelu využívali k nájmu 
parkovacích míst opět rezidenti Prahy 8. Hotel v roce 2021 také prošel auditem hygienického 
systému HACCP pro bezpečný provoz ubytovacích zařízení, z něhož vyplynulo, že je v dobré 
technické kondici. 

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

Služby GSN jsou určeny především pro zaměstnance AV ČR sídlící v hlavní budově na 
Národní a jejich hosty, pro návštěvníky budovy i účastníky konferencí, seminářů probíhajících 
v konferenčních sálech a pro návštěvníky Knihovny AV ČR. Stravovací služby jsou 
poskytovány v zařízení rychlého občerstvení v Bistru, ale i v jednotlivých konferenčních 
a jednacích sálech. Bistro nabízí také polední menu, které se připravuje v kuchyni vily Lanna. 

Gastronomický servis se stal standardně vyhledávanou službou, která zlepšuje pracovní 
podmínky zaměstnanců AV ČR a poskytuje komfortní službu všem příchozím. Bistro v roce 
2021 fungovalo i přes nešťastnou pandemickou situaci. 

Servis GSN využívala převážně pracoviště AV ČR, ale podařilo se uskutečnit i několik 
komerčních akcí. Mezi klienty patřily: Učená společnost ČR, FLÚ, FZÚ, SOÚ, HÚ, 
Jazykovědné sdružení ČR, MBÚ, OÚ, MV Consult s.r.o. a další.  
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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 (startovací byty), Říčanova 737/41, v Praze 8 – areál Mazanka 
(217 bytových jednotek v sedmi bytových 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 ubytovacími jednotkami v ubytovně U1 
a ubytovací jednotkou v ubytovně U2 v Praze 4–Krči, které jsou určeny zaměstnancům 
jednotlivých pracovišť AV ČR. 

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

V roce 2021 bylo k pronájmu nabídnuto celkem 17 startovacích bytů, 22 bytů standardních, 
dvě ubytovací jednotky na ubytovně U1 a dva byty určené pro program podpory perspektivních 
lidských zdrojů. Bytová komise AV ČR projednala celkem 114 žádostí o přidělení startovacích 
bytů, 171 žádostí o přidělení standardních bytů a dvě žádosti o byty ve zvláštním režimu. Dále 
bytová komise AV ČR projednala 167 žádostí o prodloužení stávajících nájmů standardních 
bytů, startovacích bytů a vybraných ubytovacích jednotek a 10 dohod o skončení nájmu. 

Se všemi žadateli, jejichž žádostem bylo vyhověno, byly uzavřeny nájemní smlouvy a dodatky 
o prodloužení nájmu bytů či doby ubytování. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2021 bylo řešeno celkem 287 žádostí o přidělení 
standardních bytů, startovacích bytů a bytů ve zvláštním režimu. Počet žádostí dokládá stále 
vysokou poptávku zaměstnanců AV ČR po volných bytech.   

Byty ve vlastnictví SSČ vykazují obsazenost přesahující 95 %. Krátkodobě jsou neobsazené 
pouze při změně nájemce, a to po dobu nutnou pro rekonstrukci bytu nebo jeho přípravy 
k nastěhování, včetně doby nutné k odsouhlasení nového nájemce a nájemní smlouvy orgány 
AV ČR a SSČ. 

Pozitivní vývoj v obsazenosti bytů dokládá i několikaprocentní nárůst čistých výnosů 
z nájemného. Na této skutečnosti se podílelo zvýšení obsazenosti bytového fondu a navýšení 
nájemného u některých z bytových objektů. Dále byly vykázány tržby z prodeje služeb 
k pronájmu a tržby za ostatní pronájmy nebytových prostor a ploch pro telekomunikační 
zařízení.   

Aby bylo pro zaměstnance jednotlivých pracovišť AV ČR, a nejen pro ně, zabezpečeno kvalitní 
bydlení na standardní úrovni, obstarává SSČ správu a údržbu vlastního bytového fondu. 

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 byly v roce 2021 vykonány následující stavební akce a údržba bytového fondu:  

 10 celkových rekonstrukcí bytových jednotek, 

 jedna rekonstrukce bytového jádra a kuchyně, 

 zateplení východního traktu objektu Patočkova 1419/39, Praha 6, 

 oprava střešních konstrukcí VZT bytového domu Davídkova, Praha 8. 
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Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice (KCL) 
www.zamek-liblice.cz 

Když bylo KCL na konci května znovu otevřeno, provoz okamžitě nastartoval a během letních 
měsíců se podařilo dosáhnout rekordních tržeb za posledních deset let. Díky obchodnímu 
oddělení, kterému se podařilo konferencemi obsadit i letní měsíce, běžel provoz naplno. 
Uskutečnila se řada gastronomických akcí pro širokou veřejnost (degustační večery, 
Jihoamerická noc a další). V květnu se zde setkali vlastníci vozů Porsche, v červenci se 
v zámecké zahradě konalo venkovní představení divadla Artur, Kdo se bojí postele.  

Úspěšně dopadl projekt příměstských táborů, které se podařilo obsadit v obou vypsaných 
termínech. V polovině září se uskutečnil již 5. ročník Dnů evropského dědictví a Dnů medu.  

I přes nelehkou situaci v důsledku pandemie covid-19 se podařilo poskytovat vysokou úroveň 
hotelových služeb. Důkazem je vysoká obsazenost v letní sezoně individuální klientelou a řada 
kladných recenzí na poskytované služby. 

Rok 2021 přinesl zámku Liblice ocenění v soutěži Czech hotel Awards v kategorii 4*hotel, v níž 
obsadil druhé místo.  

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

Činnost VL se soustřeďuje převážně na poskytování služeb AV ČR. Volná kapacita, je 
nabízena významným partnerům AV ČR a také veřejnosti. V roce 2021 byl provoz rozšířen 
o prostory kavárny, které mají podpořit povědomí o VL a jejích službách a sloužit jako 
doplňková činnost. VL je také oblíbeným místem pro firemní akce, soukromé oslavy a svatební 
obřady. Popularita místa narůstá i mezi filmovými společnostmi. V roce 2021 se zde natáčelo 
několik seriálů a filmů pro domácí i zahraniční produkční společnosti. Pandemická situace 
poznamenala hlavně svatby a individuální cesty, kterých v daném roce výrazně ubylo. 

VL se stala regionálním vítězem v soutěži Czech hotel Awards 2021 v kategoriích 3* hotelů 
a Congress za Prahu 6. 

Zámecká zahrada – Liblice 
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Knihkupectví Academia a e-shop 
Knihkupectví Academia zajišťuje prodej vlastních publikací, publikací vydaných nejen 
pracovišti AV ČR, ale i dalšími renomovanými nakladateli z ČR i zahraničí prostřednictvím 
vlastních prodejen v Praze a Brně. V Praze Academia provozuje největší knihkupectví na 
Václavském náměstí, další na Národní třídě a v ulici Na Florenci. V Brně je knihkupectví 
Academia situováno na náměstí Svobody v centru města. 

V brněnské pobočce Knihkupectví Academia je v provozu MICAV, které úzce spolupracuje se 
Sekretariátem sdružení moravských pracovišť na popularizaci a propagaci vědy pořádáním 
přednášek pro širokou veřejnost v literární kavárně knihkupectví. V roce 2021 se uskutečnily 
tyto: Účel gombíků v živé kultuře Velké Moravy, Šárka Krupičková, ARÚB, Velkomoravské elity 
z Mikulčic ve světle multidisciplinárního výzkumu, Lumír Poláček, ARÚB, Biologická uhlíková 
pumpa a její ovlivňování klimatickou změnou, Marian Pavelka, ÚVGZ, Půda je živá – dýchá, 
Eva Dařenová, ÚVGZ, Život v kapce vody, Eliška Maršálková, BÚ, Dekontaminace vody 
pomocí plazmatu, Blahoslav Maršálek, BÚ, Geodiverzita ve městě (Brno: 700 milionů let pod 
našima nohama), Lucie Kubalíková, ÚGN, Válka genů – konflikt jako hybná síla evoluce, Miloš 
Macholán, ÚŽFG, Neviditelný svět kolem nás – Nanočástice a jejich vliv na organismus, 
Marcela Buchtová, ÚŽFG. 

Během roku 2021 byly všechny pobočky knihkupectví uzavřeny z důvodu epidemické situace 
a následných nařízení vlády v období od 1. 1. do 9. 5. 2021. Běžnou obchodní činnost tedy 
nebylo možno v uplynulém roce vykonávat čtyři měsíce a devět dní v kalendářním roce, což 
se pochopitelně negativně odrazilo na vývoji maloobchodních tržeb. 

Rok 2021 tak byl po obchodní stránce ve srovnání s roky před pandemií covid-19 hluboko pod 
průměrem. Obchodní činnost navíc poznamenala nejen pandemie, ale ve druhé polovině roku 
2021 i krize na trzích s energiemi a stoupající míra inflace. 

Online prodej byl v roce 2021 opět úspěšný, i když již nedošlo k tak velkému nárůstu tržeb jako 
v roce 2020, proti roku 2020 se navýšily o jedno procento. Podíl vlastních prodaných výrobků 
v e-shopu činil 47 %. 

Jelikož pandemická situace v roce 2021 eskalovala a vládní nařízení neumožňovala po většinu 
roku pořádání akcí pro veřejnost, uskutečnilo se pouze velmi omezené množství akcí 
s prodejní účastí, například při Škole českého jazyka a literatury pro pedagogy.  
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STRATEGIE AV21 
V rámci Strategie AV21 bylo SSČ součástí několika projektů a aktivit.  

Jednotná redakce akademických médií – sociální sítě 

Komunikace s veřejností přes Facebook, Instagram, s novináři a decizní sférou skrze Twitter 
patří dlouhodobě mezi hlavní úkoly mediálního/PR obrazu AV ČR, potažmo Strategie AV21. 
Jde o kanály, které lze využít pro propagaci Strategie AV21 a její prezentaci veřejnosti, 
pracovníkům ve vědě, vzdělávání a v státním sektoru, ale i při komunikaci se stávajícími či 
potenciálními partnery ze soukromého sektoru. Cíle stanovené pro rok 2021 byly naplněny – 
počet fanoušků na Facebooku překonal 50 tisíc a významně rostly i profily na obou dalších 
zmíněných sítích. 

Výroba vzdělávacího a propagačního cyklu NEZkreslená věda VII 

Investiční náklady projektu byly alokovány na výrobu sedmi animovaných dílů (s průměrnou 
stopáží devět minut) vzdělávacího a propagačního cyklu NEZkreslená věda VII, který 
zábavnou edukativní formou vysvětluje zajímavé jevy z vědní oblasti. Sedmá řada tematicky 
vychází z výzkumných programů AV ČR a její Strategie AV21 (Globální konflikty a lokální 
souvislosti: kulturní a společenské výzvy, Voda pro život, Společnost v pohybu a veřejné 
politiky, Diagnostické metody a techniky, Účinná přeměna a skladování energie, Virologie) 
a vznikla ve spolupráci s vědci z HÚ, ÚFA, NHÚ, ÚPT, ÚT a BC, kteří převzali garanci nad 
odbornou správností jednotlivých dílů. V rámci sedmé řady vznikly konkrétně díly o virech 
a epidemiích, funkcích srdce, ruské okupaci v roce 1968, sametové revoluci v roce 1989, 
vodíkovém pohonu, počasí a teorii pravděpodobnosti. Zastoupeny byly tedy nejen přírodní 
a technické, ale také humanitní a společenskovědní disciplíny. Série byla dokončena v roce 
2021 a postupně odvysílána během prvního pololetí roku 2022. I vzhledem k provázanosti 
témat s aktuálním celospolečenským děním (pandemie covid-19) zaznamenala sedmá řada 
dosud jednu z nejvyšších sledovaností v poměru počtu zhlédnutí od data premiéry. YouTube 
kanál s videi NEZkreslené vědy už nasbíral přes 53 tisíc odběratelů a všechna videa seriálu 
dohromady přes osm milionů zhlédnutí. Hlavní cílovou skupinou vzdělávacího cyklu 
NEZkreslená věda VII jsou pedagogové a studenti základních a středních škol, vedlejší cílovou 
skupinou je široká laická i odborná veřejnost se zájmem o vědu a poznání. 

Průzkum vnímání značky Akademie věd ČR 

Cílem výzkumu bylo zjistit povědomí české veřejnosti o AV ČR a jejích aktivitách. Sběr dat 
probíhal metodou osobního dotazování na základě standardizovaného dotazníku, jehož 
podobu odsouhlasilo CVVM spolu se zadavatelem, tedy se SSČ. Celkem bylo dotázáno 951 
respondentů, kteří byli vybráni na základě kvótní metody podle kraje, velikosti místa bydliště, 
pohlaví, věku a vzdělání. 

Výzkumný program Vesmír pro lidstvo 

Cílem tohoto projektu bylo ve spolupráci SSČ a ÚFA vyrobit dokument věnovaný družicím 
Magion, zmapovat a vyzdvihnout vědecký, technický a mezinárodní význam tohoto náročného 
kosmického projektu i nezanedbatelný podíl AV ČR při jeho realizaci. Vzhledem k nedostatku 
podkladů vznikl z archivně dostupných materiálů, za spolupráce s posledními žijícími 
pamětníky, kteří se podíleli na konstrukci družic, animovaný dokument. Technicky přesně 
znázorňuje družice Magion a je využitelný samostatně pro propagaci kosmického výzkumu 
i jako dílčí materiál pro připadnou další audiovizuální tvorbu. 

 



58 
 

Popularizačně-vědecký YT kanál Z věd 

SSČ provozuje YouTube kanál o vědě pro mladou generaci s názvem Z věd (Zvěd). Forma 
byla zvolena s ohledem na popularitu audiovizuální produkce a youtuberů mezi mládeží. 
V roce 2021 došlo k pokusu oslovit mladší diváky, než bylo dosud zvykem. Snahou bylo využít 
zahraniční popularizační projekty a přenést je jako popularizační nástroj vědy do českého 
prostředí. YouTube kanál Z věd, se zaměřuje na zajímavá témata současné vědy a výzkumu. 
Ta pak přináší populárně-vědeckou formou širokému publiku, zejména mládeži. V 2021 bylo 
vyrobeno 15 videí, které byly umístěny ve YT. Projekt zaujal ČT, která ve spolupráci s AV ČR 
a moderátorem YT kanálu zaplatila a zajistila výrobu pěti dílů pro kanál ČT :D. Vzhledem 
k jejich úspěchu bude pětidílný cyklus Zvěda pro tento kanál vyroben i v roce 2022. 

Monografie Strategie AV21 

Vydáno bylo pět monografií: 

Benveniste Émile: Poslední přednášky na Collège de France, 1968 a 1969. Sémiologie, jazyk 
a písmo, vydána v rámci programu Formy a funkce komunikace,  

Hlaváček Petr, Kysela Jan (eds.): Demokracie a občanské ctnosti. K životnímu jubileu Petra 
Pitharta, vydána v rámci programu Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací,  

Hříbek Tomáš: Obrana asistované smrti. Filozofické argumenty na podporu eutanazie 
a sebeusmrcení za pomoci lékaře, vydána v rámci programu Efektivní veřejné politiky 
a současná společnost,  

Fanta Josef, Petřík Petr (eds.): Jiné klima – jiný les, vydána v rámci programů Záchrana 
a obnova krajiny a Voda pro život, 

Šimek Miloslav, Elhottová Dana, Fuksa Pavel, Hynšt Jaroslav, Kobes Milan, Kvítek Tomáš, 
Malý Stanislav, Moudrý Jan, Rozsypal Roman, Tajovský Karel: Živá půda: praktický manuál, 
vydána v rámci programů Rozmanitost života a zdraví ekosystémů a Záchrana a obnova 
krajiny. 

V roce 2021 vydala Academia dvě brožury Strategie AV21, konktrétně tituly Jílková Veronika 
a kol.: Organická hmota nad zlato, vydána v rámci programu Potraviny pro budoucnost, a Cíbik 
Matej, Mikeš Vladimír, Rytíř Jaroslav (eds.): K čemu potřebujeme politické strany?, vydána 
v rámci programu Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací. Pro velký zájem pracovišť 
AV ČR se během roku 2021 dotiskovalo dalších deset dříve vydaných brožur. 

Podpora IT 

Dotační prostředky byly čerpány na financování IT specialisty (webového a databázového 
specialisty/programátora), který zpracovává webové stránky Strategie AV21 i s intuitivním 
administračním rozhraním, jež bylo laděno s ohledem na dlouholeté zkušenosti s potřebami 
obsluhy akademických webů. Tento web byl naprogramován jako nový celek v roce 2021, do 
roku 2021 byl obsah SAV21 pouze součástí webu avcr.cz jako jeho podsekce, bez zvláštních 
funkcí a bez specializovaného obsahu. Došlo k rekonstrukci a restrukturalizaci datové 
základny, byla vytvořena nová koncepce, ergonomie, nové funkce a facelift webu. Pro editory 
webu SAV21 byl vytvořen moderační panel pro sofistikované zpracování aktualit a dále byl ve 
spolupráci se správci webů jednotlivých programů naprogramován modul pro stahování 
aktualit z externích webů jednotlivých programů. V případech, kdy správci programů neměli 
možnost programátorsky upravit svůj web tak, aby bylo stahování možné a jejich administrační 
systém tuto funkci neumožňoval, jim byla poskytnuta plná součinnost pro zajištění této funkce. 
Nyní jsou také odděleny ukončené a stávající programy. Dále vznikly další moduly na míru 
podle nové koncepce webu SAV21. 
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KONTROLNÍ AKCE 
Interní kontrolní akce 
V roce 2021 bylo vykonáno sedm kontrolních akcí. Veškeré vycházely z ročního plánu. 
Manažer kontroly rovněž průběžně poskytoval odborné konzultace zaměstnancům na různém 
organizačním stupni řízení. Výsledky z ukončených kontrolních akcí jsou prezentovány 
v písemné podobě v závěrečných zprávách. Uvedené zprávy obsahují rovněž návrhy 
doporučení k nápravě zjištěného stavu.  

Smluvní agenda 

Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek 

Účel: Prověření, jakým způsobem organizace zajišťuje smluvní agendu a vede její evidenci, 
zejména s ohledem na elektronický způsob těchto činností. Zároveň se ověřovalo, jak je 
aplikován zákon o registru smluv (č. 340/2015 Sb.) v praxi. Součástí kontrolní akce bylo 
zhodnocení souladu s obecnými předpisy a interními normami organizace.  

Covid-19 – dotační programy 

Kontrolovaný organizační útvar: Ekonomický úsek + vybrané útvary 

Účel: Účelem kontrolní akce bylo identifikovat využitelné dotační programy pro organizaci 
(včetně programu Antivirus) a analyzovat aktuální stav v této oblasti. Kontrolní akce byla také 
zaměřena na plnění dotačních podmínek ze strany SSČ, a to z důvodu potenciálního rizika 
následných kontrol oprávněnými institucemi.   

Provoz a hospodaření Vily Lanna 

Kontrolovaný organizační útvar: Divize konferenčních a hotelových zařízení 

Účel: Účelem kontrolní akce bylo realizovat analýzu provozně-ekonomického charakteru 
u objektu Vila Lanna. Kontrolní šetření bylo vykonáno v souvislosti se složitou situací (uzavření 
provozovny v důsledku vládních opatření), ale také vzhledem k budoucímu vývoji na trhu.  

Dodržování zákoníku práce 

Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek 

Účel: Prověření dodržování vybraných ustanovení zákoníku práce v organizaci. Nedílnou 
součástí kontrolní akce bylo ověření aktuálního stavu vnitřních předpisů v kontrolované oblasti.   

Hospodaření knihkupectví Academia 

Kontrolovaný organizační útvar: Divize Academia nakladatelství 

Účel: Prověření vývoje hospodaření ve vybraných knihkupectvích Academia v období 
omezujících státních zásahů do maloobchodního prodeje v letech 2020 a 2021.   

Hospodaření provozoven DKHZ 

Kontrolovaný organizační útvar: Divize konferenčních a hotelových zařízení 

Účel: Prověření vývoje hospodaření v provozovnách DKHZ v období omezujících státních 
zásahů do oblasti ubytovacích a gastronomických služeb v letech 2020 a 2021.   

Veřejné zakázky 

Kontrolovaný organizační útvar: organizace jako celek 

Účel: Ověření, zda se zadávané veřejné zakázky v SSČ realizují v souladu s obecně 
závaznými a interními předpisy a zda byly dodržovány zejména zásady transparentnosti, 
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Dále bylo kontrolní šetření zaměřeno 
na nastavení metodických postupů pro zadávání veřejných zakázek realizovaných podle 
zákona č.134/2016 Sb.  
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Externí kontroly 
Kontrola Hygienické stanice hl. m. Prahy v PÚ – Dětských skupinách 

Dne 27. 8. 2021 byla provedena kontrola Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, oddělením hygieny 
dětí a mladistvých, a to konkrétně ve výdejně Dětské skupiny AV ČR v Praze 8 za účelem 
kontroly hygienických podmínek v prostorách provozovatele, posouzení postupů pro správnou 
výrobní a hygienickou praxi při zachování zásad analýzy rizik a kritických kontrolních bodů 
HACCP. Byly přezkoumány dokumenty, záznamy o sledovatelnosti, včetně příslušných 
dokumentů doprovázejících potraviny. Kontrola při provozu Dětských skupin AV ČR v Praze 8 
neshledala žádná pochybení. 

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky 

V době od 3. 12. 2020 do 10. 3. 2021 se uskutečnila kontrola NKÚ č. 20/19. Účelem kontroly 
byla opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného 
regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám. V rámci bytového 
fondu a stavební akce „Zateplení bytového domu Davídkova 2101/91–2103/95, Praha 8“ byl 
výsledek kontroly bezchybný. 

Kontrola Odborového svazu PVV BOZP 
V listopadu 2021 byla vykonána kontrola dodržování pravidel BOZP v SSČ – veškeré 
dokumentace i jednotlivých pracovišť.  

Během roku 2021 se uskutečnily také dvě externí kontroly v DAN, které se týkaly knihkupectví 
Academia. V brněnské pobočce došlo na kontrolu lékárniček a ergonomického uspořádání 
pracoviště, kterou vykonala společností EUC PLS. V pražském knihkupectví Wiehlův dům se 
uskutečnila kontrola a revize hasicích přístrojů a hydrantu HN/D19 firmou PYROS. Ani při 
jedné z kontrol nebyly shledány závady. 
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EKONOMICKÉ INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ HOSPODAŘENÍ SSČ 

A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PRACOVIŠTĚ 
SSČ v roce 2021 řešilo především krizové úkoly spojené s pandemickou situací, implementaci 
nového EIS a zásadní změnu zřizovací listiny. Kontinuita činnosti 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.   

SSČ se bude v roce 2022 připravovat na zavedení zásadní změny zřizovací listiny při 
reflektování závěrů hodnocení výsledků své činnosti za léta 2015–2019 ze strany AV ČR. 

Koncepcí SSČ vstoupilo do nového hodnotícího období. Financování SSČ je zabezpečeno 
systémem přidělování dotací z AV ČR nastaveným v roce 2018.  Kontinuita financování SSČ 
je zajištěna v souladu s metodikou financování veřejných výzkumných institucí zřízených AV 
ČR na základě výsledků hodnocení pracoviště v rámci AV ČR. Přesto současná ekonomická 
situace a její trend vyžaduje, aby se SSČ současně zaměřilo na vyhledávání jiných zdrojů 
financování, jako jsou granty, dotace ze strukturálních fondů EU a MŠMT, a v neposlední řadě 
vyvíjet aktivitu pro navazování nových sponzorských spoluprací. 

V roce 2021 pokračovalo již druhým rokem dočasné uzavření provozu v ZHT z důvodu 
pokračující generální rekonstrukce hlavní budovy zámku, jejíž stavební část i zabudování 
interiéru byla ukončeno ve druhé polovině roku 2021. Dále byly zahájeny činnosti spojené 
s výrobou a dodávkou volného interiéru. V areálu ZHT byly rovněž opraveny cesty a zřízen 
geopark. 

Velký vliv na výši hospodářského výsledku za rok 2021 měl prodej pozemku parc. č. 804/11, 
k. ú. Kunratice (dle evidence v katastru nemovitostí druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití jiná plocha) ÚOCHB. Pozemek bude využit pro nové virologické centrum AV ČR. 

Rovněž mimořádná opatření přijatá v roce 2021 vládou ČR v rámci vyhlášeného nouzového 
stavu, později vydána Ministerstvem zdravotnictví ČR podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví, a to v souvislosti s pandemií covidu-19, měla za následek částečné omezení provozu 
a jiné činnosti SSČ. Jednalo se především o kulturu, obchod, služby, veletrhy, výstavy, 
konference, ubytovací a stravovací zařízení a knihkupectví, k jejichž obnovenému provozu 
došlo až v květnu 2021. Obvykle jej doprovázely podrobné preventivní a hygienické požadavky 
vyžadující zvýšené finanční náklady. V důsledku toho zaznamenalo SSČ pokles celkových 
výnosů ovlivňujících hospodářských výsledek. Ovšem díky značné diverzifikaci činností SSČ 
včetně jejich financování je celkové hospodaření organizace stabilní.   

SSČ plně využilo s ohledem na pandemickou situaci možnosti čerpání covidových 
kompenzací a různých podpor z anticovidových programů státního rozpočtu. 

Ke dni schválení výroční zprávy za rok 2021 nejsou známy žádné skutečnosti ohrožující 
budoucí existenci organizace jako veřejné výzkumné instituce podporující infrastrukturu 
výzkumu a vývoje v AV ČR. SSČ bude i nadále rozvíjet činnosti uvedené ve změněné zřizovací 
listině v souladu se svou koncepcí.  

 

 

 

 

 

 

  

Kategorie majetku  Pořizovací ceny v tis. Kč 
Nehmotný majetek  98 104 
Nedokončený nehmotný majetek  40 293 
Pozemky  320 444 
Umělecká díla  8 736 
Stavby  1 375 143 
Movité věci  224 386 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  5 332 

Nedokončený hmotný majetek  275 433 
Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31.12.2021 
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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 
zaměstnanců v pracovním procesu. SSČ přijalo odpovědnost za dopady své činnosti na životní 
prostředí. Vedení pracoviště společně se zaměstnanci deklaruje snahu plnit následující cíle: 

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

 rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na dopady na životní 
prostředí, 

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

Odpadové hospodářství 
Nakládání s odpady je v SSČ založeno na principu třídění odpadů v místě vzniku a původci je 
shromažďují přímo do barevně odlišených kontejnerů. Recyklovatelné složky odpadu, např. 
sklo, papír, plast, kov, se dále předávají odborným firmám k následnému využití jako druhotné 
suroviny. Důsledné třídění odpadů umožňuje oddělit ty složky, které by svými nebezpečnými 
vlastnostmi mohly ohrožovat kvalitu životního prostředí, a nakládat s nimi v režimu 
nebezpečného odpadu. V roce 2021 zaměstnanci v objektech SSČ sesbírali asi 50 kg 
drobného domácího elektroodpadu (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 – např. obora a zámecký park v Liblicích, zámecký park v Třešti, 
zahrada kolem vily Lanna, objektu Marna, zahrada ve Sloupu v Čechách, dále pruhy půdy 
podél veřejných komunikací, okrasné záhony ap. V rámci rozvoje svých území se snaží SSČ, 
zušlechťovat zeleň, a proto se v koordinaci s bezpečnostními požadavky vysazují na vhodných 
plochách okrasné rostliny a stromy. Zároveň v areálech v Třešti a Liblicích probíhá plánované 
i havarijní kácení a také plánovaná dosadba. V posledních letech je z důvodů kůrovcové 
kalamity celkový rozsah prací i finanční náročnost na údržbu opravdu vysoká a pohybuje se 
v řádech stovek tisíc.       

Odpadní vody 
Kanalizační sítě v budovách SSČ jsou převážně zakončeny do veřejné stokové sítě. Není-li 
veřejná stoková síť k dispozici, je kanalizace zakončena čistírnami odpadních vod. Splaškové 
vody se čistí v mechanicko-biologických čistírnách s denitrifikací a čerpají přes mikrosíťový 
bubnový filtr do recipientu. 
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AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 
Vzhledem k pokračující epidemické situaci spojené s onemocněním covid-19 i v roce 2021 
velká část administrativních zaměstnanců a manažerů pracovala v režimu „práce z domova“, 
resp. „práce na dálku“. V uplynulém roce byl v SSČ zaveden komplexní režim flexibility práce, 
který zaměstnanci mohou využít. V první fázi byla vytvořena anketa ke zjištění postojů a potřeb 
zaměstnanců. Následně byla nastavena pravidla, uzavřeny dohody o práci na dálku 
s jednotlivými zaměstnanci a upraveny související interní předpisy. Všechny útvary v SSČ 
následně rozpracovaly využití flexibility práce podle svého zaměření a specifik. 

Obecně velká část agendy většiny zaměstnanců se stejně jako v předchozím roce přesunula 
do online prostoru – týmová setkání, porady vedení, projektové porady, výběrová řízení, 
sdílení a schvalování nejrůznějších dokumentů, školení. Za tímto účelem byl využíván 
zejména systém MS Teams nebo Zoom. 

Pro provozní zaměstnance byl opět nastaven režim překážek v práci na straně 
zaměstnavatele z důvodu nařízení vlády. Jednalo se především o pracovníky DKHZ a také 
o zaměstnance knihkupectví Academia. Za účelem pokrytí osobních nákladů těchto 
provozních zaměstnanců byla i v roce 2021 podána žádost o dotaci Antivirus na MPSV, která 
byla ministerstvem schválena a následně čerpána. 

V roce 2021 byly v oblasti pracovněprávních vztahů, organizace a řízení zavedeny do praxe 
nové verze následujících interních předpisů: Organizační řád, Mzdový řád a několikrát byl 
v průběhu roku aktualizován Příkaz ředitele Struktura pracovních pozic. Tyto nové interní 
předpisy odrážely zejména uskutečněné změny v organizační struktuře SSČ.  

Nad rámec výše uvedeného byly jako každoročně nové podněty na změny od zaměstnanců 
i členů Odborové organizace zapracovány do aktualizované verze Kolektivní smlouvy, která je 
vždy vytvořena na základě jednání zaměstnanců a Odborové organizace SSČ. 

Po celý rok 2021 probíhala nejen příprava implementace, ale i samotná implementace nového 
Ekonomického informačního systému, a to ve všech útvarech i agendách SSČ. Personálně-
mzdový systém byl spuštěn již na jaře roku 2021, po několikaměsíčních duplicitách 
v původním a novém systému. 

SSČ se neustále zabývá využitím moderních trendů a snahou o zlepšení pracovních podmínek 
pro optimální výkon zaměstnanců. Prakticky je kromě pružné pracovní doby i výše uvedeného 
režimu flexibility a práce na dálku umožněno také sdílení pracovních pozic, práce s různou 
výší sníženého pracovního úvazku i individuální úprava pracovních úvazků pro matky s malými 
dětmi. Zaměstnancům, matkám i otcům, je zároveň nabídnuta možnost umístit děti do 
vlastních dětských skupin v Praze nebo do předškolního zařízení v Brně, i když primárně je 
tato služba určena zejména pro pracoviště AV ČR. 

V roce 2021 se opět pokračovalo s metodami při výběru zaměstnanců, které se osvědčily 
v minulých letech (assessment centra, psychodiagnostická testování uchazečů, zadání 
specifických odborných úkolů uchazečům). Tyto metody byly použity zejména při výběru 
manažerských a klíčových pozic v organizaci. Dále pokračovala realizace adaptačního 
procesu, při kterém je velmi nápomocný i interní systém Učící se organizace. 

Systém každoročního hodnocení zaměstnanců zůstal zachován v podobě jako v předchozích 
letech, kdy byl inovován. Byly přidány jen některé novinky. Hodnocení bylo zacíleno na různé 
druhy pozic – zjednodušilo se hodnocení pro řadové provozní pozice (kuchaři, číšníci, 
údržbáři, řidiči apod.) a složitější systém zůstal u manažerských, klíčových a dalších pozic. 
Větší změny v hodnocení se připravují pro využití až v roce 2022 (hodnocení zaměstnanců za 
rok 2021). V rámci nového ekonomického informačního systému bude mít hodnocení svůj 
vlastní modul, kam budou elektronicky zapisovány veškeré závěry ze strany zaměstnance 
i jeho nadřízeného a v systému bude zajištěno propojení jednotlivých úkolů/cílů z hodnocení 
do plánů cílových odměn pro další období. 
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V roce 2021 poprvé došlo na systematickou práci s výstupy z hodnocení v rámci strategických 
workshopů, přičemž byly ve vedení projednány konkrétní klíčové osoby a jejich potenciální 
rozvoj i kariéra v rámci SSČ a stanoveny postupy a milníky. 

V roce 2021 také odstartoval pilotní projekt hodnocení 360stupňovou zpětnou vazbou pro 
budoucí využití v celém SSČ. Tento systém je velmi cenný, protože poskytuje zpětnou vazbu 
na výkon a chování zaměstnance nejen ze strany nadřízených, ale také kolegů na stejné 
úrovni, podřízených zaměstnanců, interních a externích klientů služeb. Toto hodnocení 
poskytne mnohem komplexnější pohled na zaměstnance než pouze klasické hodnocení mezi 
nadřízeným a podřízeným. Pilotní projekt byl realizován prozatím pouze u zaměstnanců 
Personálního úseku.  

Velká pozornost je v SSČ věnována vzdělávání zaměstnanců. Každoročně se plán 
vzdělávacích aktivit na následující rok vytváří na základě požadavků jednotlivých úvarů. Při 
jejich definici se vychází z potřeby plnohodnotně zabezpečit pracovní agendy útvarů, 
z hodnocení stávajících zaměstnanců a jejich potřeb a ze vzdělávacích potřeb nových 
zaměstnanců. Přes 200 zaměstnanců, kteří v roce 2021 využili možnost vzdělávání, potvrzuje 
skutečnost, že se jedná o jednu z hlavních priorit personální agendy. 

Vzdělávání se realizovalo formou účasti v otevřených kurzech u externích vzdělávacích 
společností nebo ve skupinových kurzech připravených na míru organizaci, případně 
individuálně (jazykové vzdělávání či koučink). Protože i rok 2021 byl zasažen závažnou 
epidemickou situací, bylo v tomto roce realizováno méně vzdělávacích aktivit než v dřívějších 
letech a většina z nich se konala prostřednictvím nástrojů umožňujících vzdělávání na dálku – 
online školení, webináře, e-learning. 

Vzdělávací akce pokrývaly velké množství témat, což odpovídalo oborové rozmanitosti 
zaměstnanců SSČ. Velký důraz byl také kladen na počítačovou gramotnost; zaměstnanci měli 
celoročně možnost účastnit se kurzů, které pokrývají širokou škálu IT dovedností a úrovní 
pokročilosti. V roce 2021 jí využilo více než 90 zaměstnanců. Velký zájem je zároveň reakcí 
na skutečnost, že značnou část pracovní agendy někteří zaměstnanci plní na dálku, což 
obnáší zcela jiný styl komunikace a spolupráce. Bylo také podporováno jazykové vzdělávání 
zaměstnanců na všech úrovních pokročilosti. Dělo se formou účasti ve skupinových kurzech 
v rámci spolupráce s ÚJČ nebo formou individuálních kurzů organizovaných externím 
dodavatelem. Pravidelně se jazykového vzdělávání účastnilo přes 80 zaměstnanců. 

Možnost vzdělávání a rozvoje je považována za významný benefit, ale je zároveň jen jednou 
z mnoha výhod, které mohou zaměstnanci čerpat. Další podstatnou část tvoří finanční benefity 
v podobě stravenek, Flexi Pass poukázek, výročních odměn a příspěvků, které podporují 
konkrétní oblasti: zájmové aktivity dětí, penzijní nebo životní pojištění, očkování apod. Aby 
škála benefitů pokryla v dostatečné míře všechny zaměstnance, jsou významně podporovány 
také volnočasové aktivity zaměstnanců, například formou karty MultiSport, poukázek na služby 
v hotelových zařízeních SSČ nebo dovolenou v rozsahu pěti týdnů. 

V rámci Učící se organizace se realizovaly zejména vzdělávací aktivity MS Office 365 
prostřednictvím proškolených interních lektorů nebo worshopy z oblasti veřejných zakázek 
apod. Výhodou těchto interních vzdělávacích akcí je lepší dopad získaných znalostí do praxe, 
možnost konkrétních diskusí k tématům a v neposlední řadě také výrazně nižší náklady 
vzdělávací akce. 

V roce 2021 byla znovu obnovena tradice setkání matek ze SSČ, které jsou aktuálně na 
mateřské či rodičovské dovolené nebo se vracejí zpět do pracovního procesu. Matkám jsou 
prezentovány systém vzdělávání a benefitů, aktuální změny v organizaci, důležité interní 
předpisy, nabídka předškolních zařízení atd., dále je pro ně připraveno pracovněprávní 
minimum a v neposlední řadě se mohou v diskusi zeptat na všechny záležitosti, které je 
zajímají. Některé matky se po setkání zapojily do vzdělávání v IT dovednostech tak, aby po 
návratu byly znovu plně schopné vykonávat svou dřívější pracovní činnost v nových 
podmínkách (s využitím nástrojů jako MS Teams, OneDrive, Planner). 
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V Personálním úseku se rozšiřovalo využití 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 2021 stejně jako v předchozím pandemickém roce personální controlling velmi 
přispěl k četným úpravám rozpočtu SSČ a hledání úspor s ohledem na složitou ekonomickou 
situaci v době pandemie covid-19. 

  





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 ČR 
DAN  Divize Academia nakladatelství 
DIT  Divize informačních technologií 
DKHZ  Divize konferenčních a hotelových zařízení  
DVV  Divize vnějších vztahů 
DR  Dozorčí rada SSČ 
DS  Dětské skupiny 
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 
MK  Majetková komise AV ČR 
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 
RP  Rada pracoviště 
SSČ  Středisko společných činností 
STO  Stavební odbor 
TO  Tiskové oddělení 
VL  Vila Lanna 
ZHT  Zámecký hotel Třešť 
 
BC  Business central 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CMS  Content Management Systém 
ČR  Český rozhlas 
ČTK  Česká tisková kancelář 
ČSKBT Česká společnost kognitivně behaviorální terapie 
ČSKS  Český systém kvality služeb 
ČT  Česká televize 
ČVUT  České vysoké učení technické 
DS  Dětská skupina 
DRP  Disaster recovery planning 
EGJE  Elanor Globar Java Edition 
EIS  Ekonomický a informační systém 
EPS  Elektronický požární systém 
EU  Evropská unie 
FF  Filozofická fakulta 
HACCP Hazard analysis and critical control points 
HR  Human Resourses 
HW  Hardware 
IA ČR  Inženýrská asociace České republiky 
IT  Informační technologie 



LDAP  Lightweight Directory Access Protocol 
LV  List vlastnictví 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS  Microsoft 
MSO  Microsoft Office 
MŠMT  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
MV  Ministerstvo vnitra 
MZV  Ministerstvo zahraničních věcí 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NKÚ  Národní kontrolní úřad 
NP  Národní park 
PD  Projektová dokumentace 
PO  Požární ochrana 
PřF UK Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova 
PřF JU  Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity 
SAV  Slovenská akademie věd 
SVJ  Společenství vlastníků jednotek 
THS  Technicko-hospodářská správa 
TUV  Teplá užitková voda  
TZT  Transfer znalostí a technologií 
UK  Univerzita Karlova 
ÚOHS  Úřad na ochranu hospodářské soutěže 
ÚSTR  Ústav pro studium totalitních režimů 
VaV  Výzkum a vývoj 
VPN  Virtual private network 
VŘ  Výběrové řízení 
VŠE  Vysoká škola ekonomická 
VZT  Vzduchotechnika 
ZO OS PVV Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 
ZZVZ  Zákon o zadávání veřejných zakázek 
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EDIČNÍ ČINNOST NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA 2021 
 
Publikace označené * vyšly s finanční podporou AV ČR (KPVČ) 
 
Vydáno celkem 93 titulů (bez dotisků, brožur VKN a brožur Strategie AV21) 
Vydáno 10 VKN a 10 dotisků 
Vydány 2 Strategie AV21 a 10 dotisků  
Vydány 4 tituly Kybernetika 
Vydáno 11 elektronických knih 
 

Informatika, matematika, technika, architektura  

Berglund Bruce R.: Hrad a katedrála v moderní Praze. Touha po posvátnu ve věku skepse. 
ISBN 978-80-200-3173-0. 401 s. * 

Beckmann Petr: Historie čísla π. 2. vydání. ISBN 978-80-200-3133-4. 230 s. 

Ma Liping: Znát a učit elementární matematiku. Jak učitelé v Číně a ve Spojených státech 
rozumí základní matematice. ISBN 978-80-200-3219-5. 239 s. * 

Gottstein Otomar: Generalizace zástavby s využitím typifikace. (Studentská práce) ISBN 
978-80-200-3263-8. 217 s. 

Pivovarniček Pavol: Štatistické vyhodnocovacie metódy vo vedách o športe pomocou 
softvéru SPSS. (Vydáno v koedici s nakladatelství VEDA, vydavateľstvo SAV.) ISBN 978-80-
200-3295-9. 228 s.  

 

Biologie, medicína, ekologie, geologie 

Dungel Jan, Hudec Karel, Šťastný Karel: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. 3., 
přepracované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-200-3189-1. 258 s. * 

Haluzík Radan (ed.): Město naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy. (ve 
spolupráci s CTS UK, SOÚ, BÚ, GLÚ, ARÚ) ISBN 978-80-200-3041-2. 399 s. 1. a 2. dotisk * 

Pokorný Petr, Storch David: Antropocén. (spolupráci s CTS UK, BÚ, GLÚ, PřF UK.) ISBN 
978-80-200-3129-7. 651 s. 1. dotisk * 

Žďárek Jan: Ohroženi hmyzem? Neobvyklá setkání po 40 letech. ISBN 978-80-200-3030-6. 
527 s. * 

Zajíček Petr, Oliva Martin, Kostrhun Petr: Karel Absolon. Objevitel, manažer, vědec. ISBN 
978-80-200-3167-9. 431 s. * 

Kaplan Zdeněk (ed.): Klíč ke květeně České republiky. ISBN 978-80-200-2660-6. 1168 s. 2., 
aktualizované vydání, dotisk. 

Komárek Stanislav. Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz. Obraz člověka v dílech biologů. ISBN 
978-80-200-3247-8. 193 s. 

Zima Jan, Macholán Miloš: Systém a fylogeneze savců. ISBN 978-80-200-3215-7. 570 s. * 
Fanta Josef, Petřík Petr (eds.): Jiné klima – jiný les. (v rámci Strategie AV21 a ve spolupráci 
s BÚ) ISBN 978-80-200-3300-0. 210 s. 

Šimek Miloslav, Elhottová Dana, Fuksa Pavel, Hynšt Jaroslav, Kobes Milan, Kvítek Tomáš, 
Malý Stanislav, Moudrý Jan, Rozsypal Roman, Tajovský Karel: Živá půda: praktický manuál. 
(v rámci Strategie AV21.) ISBN 978-80-200-3199-0. 323 s. 

Vémola Aleš: Nezkreslená věda. ISBN 978-80-200-3282-9. 296 s. * 

Háva Jiří: Brouci čeledi kožojedovití (Dermestidae) České a Slovenské republiky. 2., 
doplněné vydání. ISBN 978-80-200-3241-6. 127 s. * 

 

Ekonomie, politologie, státní správa, právo 

Blackwill Robert. D., Harrisová Jennifer M.: Válka jinými prostředky. Geoekonomika a vedení 
státu. ISBN 978-80-200-3142-6. 439 s.  
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Keynes John M.: Jsem liberál? Výbor esejů. ISBN 978-80-200-3188-4. 370 s. * 

Vacek Josef: Sexuální delikty před apelačním soudem v letech 1687–1727. Proměna 
rozhodovací praxe po přijetí Constitutio criminalis Josephina. (Studentská práce) ISBN 978-
80-200-3226-3. 186 s. 

Šepták Miroslav: Zwischen Demokratie und Autoritarismus. Österreichische Innen- und 
Außenpolitik in den Jahren 1931–1934. ISBN 978-80-200-3175-4. 634 s. * 

Stiglitz Joseph E.: Formování učící se společnosti. Nový pohled na růst, rozvoj 
a společenský pokrok. ISBN 978-80-200-3094-8. 652 s. * 

Malá Jitka: Autorem je každý z nás. ISBN 978-80-200-3251-5. 205 s. 

 

Filozofie, sociologie, religionistika, psychologie 

Bowles Cennydd: Etika budoucnosti. ISBN 978-80-200-3196-9. 247 s. 

Moravec Václav: Proměny novinářské etiky. ISBN 978-80-200-3111-2. 467 s. 1. dotisk. 

Hříbek Tomáš: Obrana asistované smrti. Filozofické argumenty na podporu eutanazie a 
sebeusmrcení za pomoci lékaře. (v rámci Strategie AV21, ve spolupráci s FLÚ a s podporou 
GA ČR.) ISBN 978-80-200-3102-0. 357 s.  

Jaspers Karl. Otázka viny. Příspěvek k německé otázce. ISBN 978-80-200-2988-1. 157 s. 2. 
vydání, 1. dotisk. 

Štipl Zdeněk: Život vznešeného Kršny. (ve spolupráci s FF UK a s podporou Velvyslanectví 
Indické republiky.) ISBN 978-80-200-3180-8. 489 s.  

Plháková Alena: Učebnice obecné psychologie. ISBN 978-80-200-1499-3. 472 s. 10. dotisk 

Hlaváček Petr, Kysela Jan (eds.): Demokracie a občanské ctnosti. K životnímu jubileu Petra 
Pitharta. (v rámci Strategie AV21, s podporou PF UK, Nadace Charty 77 a s použitím digitální 
edice Petr Pithart Memory FLÚ) ISBN 978-80-200-3191-4. 830 s. 

Kalivoda Robert: Moderní duchovní skutečnost a marxismus. ISBN 978-80-200-3159-4. 170 
s. * 

Vašát Petr: Na jedné lodi. Globalizace a bezdomovectví v českém městě. (v koedici se SOÚ 
a s podporou GA ČR a RVO.) ISBN 978-80-200-3200-3. 352 s.  

Luhmann Niklas: Právo společnosti. ISBN 978-80-200-3051-1. 463 s.  

Bernardová Kristýna: Nacismus versus okultismus v protektorátu. Osudy Jiřího Arvéda 
Smíchovského a Jana Kefera. ISBN 978-80-200-3127-3. 225 s. * 

Gaʾon Sa’adja: Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. (za podpory FF UK.) ISBN 
978-80-200-3225-6. 386 s. 

Zimbardo Philip G.: Luciferův efekt. Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. 2. vydání. ISBN 978-
80-200-3281-2. 625 s.  

aš-Šahrastání Muhammad: Kniha náboženských a filosofických sekt a škol (díly věnované 
islámským směrům a odnožím). (ve spolupráci s OÚ) ISBN 978-80-200-3233-1. 437 s. * 

 

Historie, archeologie 

Brandes Detlef, Míšková Alena: Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici. Josef 
Pfitzner 1901–1945. (ve spolupráci s MÚA) ISBN 978-80-200-3171-6. 375 s. * 

Cornwall Mark: Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy. (v koedici s MÚA) ISBN 978-80-200-
3205-8. 380 s. * 

Hanzlík František: Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948. Únor 1948 – výsledek 
nerovného zápasu. ISBN 978-80-200-3125-9. 418 s. * 

Jandečková Václava: Svědectví o smrti Jana Masaryka. Nová odhalení odkrývají pochybná 
„fakta“ a odsouvají staré „pravdy“. ISBN 978-80-200-3183-9. 379 s.  
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Kolouch František: Internace. Věznění a izolace českých biskupů římskokatolické církve v 
době komunistické totality. ISBN 978-80-200-3156-3. 213 s.  

Kudrna Ladislav, Stárek František: Kniha v barvě krve. Násilí komunistického režimu vůči 
(proto)undergroundu. (v koedici s ÚSTR) ISBN 978-80-200-3207-2. 601 s. 1. dotisk. 

Lukacs John: Budapešť 1900. Historický portrét města a jeho kultury. ISBN 978-80-200-
3147-1. 248 s.  

Olšáková Doubravka, Janáč Jiří: The cult of unity. The Stalin plan for the transformation of 
nature in Czechoslovakia, 1948–1964. (ve spolupráci s ÚSD) ISBN 978-80-200-3089-4. 298 
s. * 

Rimbert: Vita Anskarii. ISBN 978-80-200-3118-1. 217 s.  

Smyčka Václav: Objevení dějin. Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. 
století. (ve spolupráci s ÚČL) ISBN 978-80-200-3211-9. 556 s. *  

Stach Sabine: Politika odkazu. Jan Palach a Oskar Brüsewitz jako političtí mučedníci. ISBN 
978-80-200-3177-8. 649 s. * 

Nyiszli Miklós: Byl jsem Mengeleho asistentem. ISBN 978-80-200-1757-4. 196 s. Dotisk. 

Goldhagen Daniel J.: Ďábel, který nikdy neumírá. Vzestup a hrozba globálního 
antisemitismu. ISBN 978-80-200-3172-3. 643 s. 

Kurlander Eric: Hitlerova monstra Třetí říše a nadpřirozeno. ISBN 978-80-200-3123-5. 594 s. 

Goeschel Christian: Sebevražda v nacistickém Německu. ISBN 978-80-200-3157-0. 334 s. 

Stegurová Karolína: I ženy chtěly bojovat! Československé ženy v britských armádních 
pomocných sborech ATS a WAAF za druhé světové války. ISBN 978-80-200-3181-5. 287 s.  

Jünger Ernst: V bouřích ocele. (Vydáno za podpory Goethe Institutu a Česko-německého 
fondu budoucnosti.) ISBN 978-80-200-3197-6. 283 s. 

Kmoch Pavel: Konec pánů Benešovska. SS-Stadt Böhmen, Ortsgruppe der NSDAP 
Beneschau, Wallenstein a ti druzí. ISBN 978-80-200-3212-6. 446 s. * 

Pulec Martin: Kontrašpionážní akce Terat. Zapomenutý hrdina třetího odboje „agent chodec“ 
Bedřich Lorenz. ISBN 978-80-200-3135-8. 290 s. * 

Chosrou Náser-e, Marvazí Qobádíjání-je. Kniha cest. ISBN 978-80-200-3148-8. 224 s. * 

Ara Angelo, Magris Claudio: Terst. Identita na hranici. (za podpory italského Ministerstva 
zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce.) ISBN 978-80-200-3165-5. 295 s.  

Šlouf Jakub: Praha v červnu 1953. Dělnická revolta proti měnové reformě, vyjednávání v 
továrnách a strukturální proměna dělnické třídy. (v koedici s ÚSTR) ISBN 978-80-200-
3288-1. 214 s. 

Žikeš Vladimír: Slovenské povstání bez mýtů a legend. ISBN 978-80-200-3190-7. 346 s. 

Hilský Martin: Shakespearova Anglie. Portrét doby. (s podporou MK ČR.) ISBN 978-80-200-
3168-6, 765 s. 1. dotisk. 2. dotisk. 

Svoboda David: Jablko z oceli. Zrod, vývoj a činnost ukrajinského radikálního nacionalismu v 
letech 1920–1939. (v koedici s ÚSTR.) ISBN 978-80-200-3186-0. 1014 s. * 

Kennan George Frost: Z Prahy po Mnichovu. Diplomatické zprávy 1938–1940. ISBN 978-80-
200-3201-0. 281 s. * 

Šmejkal Pavel: S Moskvou za zády. Zpravodajci – parašutisté – partyzáni. ISBN 978-80-200-
3099-3. 1026 s. * 

Nikolov Angel: Žhavé léto 1968. Pražské jaro, „bratrská pomoc“ a Bulharská lidová republika. 
(za finanční podpory Českého centra a Velvyslanectví ČR v Sofii.) ISBN 978-80-200-3268-3. 
514 s.  

Böll Heinrich: Tank mířil na Kafku. Heinrich Böll a pražské jaro. (za podpory Goethe Institutu 
a Česko-německého fondu budoucnosti.) ISBN 978-80-200-3210-2. 236 s.  
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Novák Miroslav: Pražské jaro 1968. Přerušená revoluce? (s podporou Nadace The Sekyra 
Foundation a programu F. X. Šalda Francouzského institutu v Praze.) ISBN 978-80-200-
3248-5. 279 s. 

Vondráček Jan: Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného 
hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945.           
(v koedici s MÚA) ISBN 978-80-200-3234-8. 239 s. * 

Rokoský Jaroslav: Útěk z Leopoldova. Věznice, odboj, doba. Padesátá léta 
v Československu. (v koedici s ÚSTR) ISBN 978-80-200-3224-9. 3 svazky. 997 s.  

Padevět Jiří: Kronika protektorátu. ISBN 978-80-200-3203-4. 871 s.  

Andrejev Nikolaj J.: To, nač se vzpomíná. Z rodinných vzpomínek Nikolaje Jefremoviče 
Andrejeva (1908–1982). (s podporou MK ČR) ISBN 978-80-200-3145-7. 1160 s. 

Bortlová-Vondráková Hana (ed.) Španělská vesnice. Reflexe ciziny ve vzpomínkách 
odborníků na hispánský svět. (ve spolupráci s ÚSD) ISBN 978-80-200-3250-8. 348 s.*  

Flimelová Alena, Štér Roman: Ve stínu mužů. Ženy v československých vojenských 
jednotkách na východní frontě v letech 1942–1945. ISBN 978-80-200-3231-7. 491 s. * 

Czechová Danuta: Kalendář událostí v KT Auschwitz. (s podporou Nadačního fondu obětem 
holocaustu a Instytutu Książki.) ISBN 978-80-200-3252-2 (1. svazek). ISBN 978-80-200-
3253-9 (2. svazek). ISBN 978-80-200-3139-6 (komplet). 2 svazky. 1183 s. 

 

Hudba, divadlo, film 

Bojda Martin: Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš. Příspěvek k dějinám českého 
myšlení 19. století. (ve spolupráci s FLÚ) ISBN 978-80-200-3170-9. 445 s. * 

Jungmannová Lenka (ed.): Neoficiální drama z komunistické totality. (v koedici s ÚČL) ISBN 
978-80-200-3266-9. 529 s. * 

 

Jazykověda a literární věda 

Carey John: Intelektuálové a masy: pýcha a předsudky v kruzích literární inteligence 1880–
1939. ISBN 978-80-200-3143-3. 245 s. 

Augustová Zuzana, Jungmannová Lenka, Merenus Aleš (eds.): Expresionistické drama z 
českých zemí. (v koedici s ÚČL) ISBN 978-80-200-3162-4. 737 s. * 

Antošíková Lucie, Brunová Marie: Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k 
německé literatuře a kultuře protektorátu. (v koedici s ÚČL) ISBN 978-80-200-3223-2. 178 s.  

Ptáčníková Martina: Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem. Kapitoly z pražské 
toponymie (ve spolupráci s ÚJČ) ISBN 978-80-200-3216-4. 345 s. * 

Benveniste Émile: Poslední přednášky na Collège de France, 1968 a 1969. Sémiologie, 
jazyk a písmo (v rámci Strategie AV21) ISBN 978-80-200-3012-2. 189 s. 

Doskočil Zdeněk a kol.: Biografický slovník českých zemí. Hem-Hi. 24. sešit. (v koedici s HÚ) 
ISBN 978-80-200-3275-1. 155 s. 

Mikulecký Jakub: Mezi disentem, undergroundem a šedou zónou. Neoficiální bulharská 
literatura 1944–1989. (v koedici se SLÚ) ISBN 978-80-200-3255-3, 511 s. * 

Lach Jiří (ed.): O umlčené kulturní epoše. Kus nakladatelské historie. Vzpomíná a uvažuje 
František Laichter. (v koedici s nakladatelstvím EMAN a podporou MK ČR, Nadace ČLF, 
Českobratrské církve evangelické a UP Olomouc) ISBN 978-80-200-3213-3. 2 svazky. 969 s. 
(1. díl). 858 s. (2. díl). 

 

Umění 

Danto Arthur C.: Po konci umění. Současné umění a oblast mimo dějiny. (ve spolupráci 
s ÚDU) ISBN 978-80-200-3289-8. 335 s. *  
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Bažant Jan: Afrodita dnes. Katalog výstavy Sdružení českých umělců grafiků Hollar a jejich 
hostů v galerii Věda a umění v Akademii věd České republiky v Praze. (ve spolupráci s FLÚ) 
ISBN 978-80-200-3259-1. 109 s. * 

Samek Bohumil, Dolejší Kateřina (eds.): Umělecké památky Moravy a Slezska. O–P. (ve 
spolupráci s ÚDU) ISBN 978-80-200-3122-8 (3. díl). ISBN 978-80-200-0473-4 (soubor). 2 
svazky. 1239 s. * 

Strnadlová Anna: Svět Vlastimila Beneše (v koedici s Galerií Kodl) 978-80-200-3320-8. 84 s.  

 

Věda a společnost, publicistika 

Kopáč Radim, Stančík Petr: Praha ožralá. ISBN 978-80-200-3179-2. 396 s. 

Kopáč Radim, Stančík Petr: Praha ožralá. ISBN 978-80-200-3179-2. 396 s. 1. dotisk. 2. 
dotisk. 

Bendová, E. Hojda, Z. Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století. (ve 
spolupráci s FLÚ, ÚČL a ÚDU) ISBN 978-80-200-3217-1. * 

Padevět Jiří (ed.): Za Rudolfem a Milenou Zahradníkovými. ISBN 978-80-200-3292-8. 235 s. 

Sedlická Magdalena: „Není přítel jako přítel“. Židé v národním státě Čechů a Slováků 1945–
1948. (v koedici s MÚA) ISBN 978-80-200-3307-9. 225 s. * 

 

Krásná literatura 

Las Cases Emanuel, Bonaparte Napoleon: Memoriál ze Svaté Heleny. (s podporou 
programu F. X. Šalda Francouzského institutu v Praze.) ISBN 978-80-200-2720-7. 516 s.  

Radil Tomáš: Ve čtrnácti sám v Osvětimi. (s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu.) 
ISBN 978-80-200-1555-6. 736 s. Dotisk. 

Vacek Jindřich: Všechny moje toulky: Lužice, Ceauşeskovo Rumunsko a další. (za finanční 
podpory Plzeňského kraje.) ISBN 978-80-200-3187-7. 479 s.  

Vischer Melchior: Výbor z díla. ISBN 978-80-200-3113-6. 172 s. 

Majakovskij Vladimir: Poemy. 1. svazek. ISBN 978-80-200-3220-1. 219 s. 

Macura Vladimír: Občan Monte Christo a další prózy. ISBN 978-80-200-3176-1. 371 s. * 

Goethe Johann Wolfgang: Z mého života. Báseň i pravda. ISBN 978-80-200-3194-5. 713 s. 

Jensen Wilhelm: Gradiva. Pompejská fantazie. Freud Sigmund: Blud a sny v Gradivě 
Wilhelma Jensena. ISBN 978-80-200-3236-2. 168 s. 

Canetti Elias: Dodatky z Hampsteadu. Ze záznamů 1954–1971. Kniha proti smrti. ISBN 978-
80-200-3078-8. 472 s. 

Klíma Ivan: Moje šílené století. Souborné vydání. ISBN 978-80-200-3209-6. 793 s. 

Mazal Tomáš: Pes na gondole. (s podporou MK ČR.) ISBN 978-80-200-3291-1. 279 s.  

 

Věda kolem nás 

108. Pánek Jaroslav: The Czech Historical Review. 24 s. Vydáno pro HÚ. 

109. Vlasáková Marta: Bernard Bolzano. 20 s. Vydáno pro FLÚ. 

110. Bažant Jan, Čadková Daniela, Poláčková Eliška, Sarkissian Alena, Vaculínová Marta:               

        Recepce antické kultury v databázích. 16 s. Vydáno pro FLÚ. 

111. Cílek Václav. Zadržování vody v krajině od pravěku do dneška. 20 s. Vydáno pro GLÚ.  

112. Mikulášek Radek: Ichnofosilie. 20 s. Vydáno pro GLÚ. 

113. Smolík Filip (ed.): Psychologický ústav. 20 s. Vydáno pro PSÚ. 

114. Dejmek Jindřich: Pětasedmdesát let OSN. 20 s. Vydáno pro HÚ. 

115. Zacharov Petr, Pešice Petr, Sedlák Pavel, Sokol Zbyněk: Měření oblačnosti na        

       Milešovce. 24 s. Vydáno pro ÚFA. 
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116. Šebek Jaroslav: Kardinál Tomášek v období normalizace. 20 s. Vydáno pro HÚ. 

117. Cílek Václav: Klima a budoucnost našich lesů. 16 s. Vydáno pro GLÚ. 

 

Dotisky – Věda kolem nás 

 2. Peterka Pavel: Vláknové lasery. 20 s. Vydáno pro ÚFE. 

 8. Hořejší Václav: Jak (ne)funguje imunitní systém. 20 s. Vydáno pro ÚMG. 

16. Cílek Václav: Nové počasí. 20 s. Vydáno pro GLÚ. 

18. Pravdová Markéta: Jazyková poradna. 20 s. Vydáno pro ÚJČ. 

24. Padevět Jiří: Transport smrti. 20 s. Vydáno pro SSČ.  

30. Pravdová Markéta: Jak se mluví mezi živly. 16 s. Vydáno pro ÚJČ. 

36. Padevět Jiří: Topografie teroru. 20 s. Vydáno pro SSČ. 

62. Jarý Vítězslav, Pejchal Jan: Scintilátory kolem nás. 20 s. Vydáno pro FZÚ.  

92. Entler Slavomír, Hron Martin, Pánek Radomír: Systémy pro jadernou energetiku. 20 s.  

      Vydáno pro ÚFP. 

104. Kollerová Lenka, Pospíšilová Anna, Janošová Pavlína: Šikanování na školách. 16 s.  

        Vydáno pro PSÚ. 

 

Strategie AV21 

38. Jílková Veronika a kol.: Organická hmota nad zlato. 49 s. Vydáno pro BC. 

40. Cíbik Matej, Mikeš Vladimír, Rytíř Jaroslav (eds.): K čemu potřebujeme politické strany?  

      42 s. Vydáno pro FLÚ. 

 

Dotisky – Strategie AV21 

  3. Šimek Miloslav, Elhottová Dana, Pižl Václav: Živá půda. 78 s. Vydáno pro 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. Vydáno pro ÚSP. 

26. Petřík Petr, Fanta Josef, Janík Tomáš, Stachura Jan (eds.): Jak se do lesa volá… 78 s.  

      Vydáno pro BÚ. 
30. Sekerka Pavel: Plané druhy pivoněk v zahradní kultuře. 90 s. Vydáno pro BÚ. 

31. Caspers Zuzana, Sekerka Pavel: Zahradní kosatce a jejich šlechtění v České republice.  

      98 s. Vydáno pro 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. Vydáno pro ÚFP. 

33. Mikeš Vladimír, Rytíř Jaroslav: Referendum a zastupitelská demokracie. 46 s. Vydáno  

      pro FLÚ. 

34. Petřík Petr, Macková Jana, Fanta Josef (eds.): Ekologická infrastruktura krajiny. 42 s.  

      Vydáno pro BÚ. 

36. Sekerka Pavel: Sněženky a bledule v přírodě a zahradách. 90 s. Vydáno pro BÚ. 

38. Jílková Veronika a kol.: Organická hmota nad zlato, 49 s. Vydáno pro BC. 
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Kybernetika 
Kybernetika – Volume 57. Number 1. 192 s. Vydáno pro ÚTIA. 
Kybernetika – Volume 57. Number 2. 190 s. Vydáno pro ÚTIA. 
Kybernetika – Volume 57. Number 3. 184 s. Vydáno pro ÚTIA. 
Kybernetika – Volume 57. Number 4. 170 s. Vydáno pro ÚTIA. 
 
E-knihy: 
Komárek Stanislav: Evropa na rozcestí. ISBN 978-80-200-2744-3. 397 s. 
Kraus Ivan: Kůň nežere okurkový salát. ISBN 978-80-200-2845-7. 209 s. 
Vavroušková Stanislava: Subháščandra Bose. ISBN 978-80-200-2910-2. 236 s. 
Ellederová Zdenka (ed.): Translational research in serious human diseases. (ve spolupráci 
s ÚŽFG a 1. lékařskou fakultou UK.) ISBN 978-80-200-3158-7. 274 s. 
Mendel Miloš: Arabské jaro. ISBN 978-80-200-2746-7. 349 s. 
Drábik Jakub: Fašista. Příběh sira Oswalda Mosleyho. ISBN 978-80-200-2846-4. 502 s.  
Komárek Stanislav: Mandaríni. ISBN: 978-80-200-2886-0. 263 s. 
Komárek Stanislav: Opšlstisova nadace. ISBN 978-80-200-2848-8. 140 s. 
Komárek Stanislav: Země spatřené. ISBN 978-80-200-2726-9. 264 s. 
Flegr Jaroslav: Evoluční tání aneb O původu rodů. ISBN 978-80-200-2713-9. 402 s. 
Kraus Ivan: Snídaně v poledne. ISBN 978-80-200-2884-6. 177 s. 
 


















































