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ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE
AKADEMICKÉHO SNĚMU
PŮSOBÍCÍ V OBDOBÍ 2014–2018

Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR se v období od minulého Sněmu sešla
na jednom zasedání dne 20. listopadu 2018. Předseda Dozorčí komise se na pozvání
předsedkyně AV ČR v mezidobí pravidelně zúčastňoval zasedání Akademické rady.
Členové komise se seznamovali se zápisy z jednání Akademické, Vědecké
i Ekonomické rady a s dalšími dokumenty AV ČR. V závěru zasedání členové
zhodnotili činnost komise za uplynulé funkční období.
Na pozvání komise se jednání zúčastnil člen předsednictva Akademické rady RNDr.
Martin Bilej, DrSc., aby prezentoval návrh rozpočtu na rok 2019.
Předseda Dozorčí komise doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., uvítal všechny přítomné
na posledním řádném zasedání ve funkčním období 2014–2018 a požádal přítomné
o připomínky k programu zasedání.
Ke Zprávě o činnosti Akademické rady za období od LII. zasedání Akademického
sněmu
Členové Dozorčí komise po předchozím prostudování materiálu projednali Zprávu
o činnosti AR od posledního zasedání Akademického sněmu AV ČR. Po věcné stránce
členové souhlasili s předloženým textem bez připomínek. Předseda Dozorčí komise
i další členové však měli připomínky k formální stránce, resp. řada formulací nebyla
v předložené verzi správně jazykově ani formálně. Dozorčí komise požádala
o nápravu.
Ke Zprávě o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrhu jejího
rozpočtu na rok 2019
Na pozvání předsedy DK se listopadového jednání zúčastnil člen předsednictva AR
RNDr. Martin Bilej, DrSc. Členové DK se předem seznámili s příslušným materiálem
a RNDr. Martin Bilej, DrSc., formou prezentace zdůraznil jednotlivé pasáže Zprávy
o ekonomické situaci a návrhu jejího rozpočtu na rok 2019, ale i střednědobý výhled.
Poté zodpověděl všechny dotazy členů komise. V diskusi členové Dozorčí komise
vyjádřili nespokojenost se současným stavem financování AV ČR.
V závěru zasedání členové zhodnotili činnost komise za uplynulé funkční období.
Závěrečná doporučení
Dozorčí komise doporučuje Akademickému sněmu, aby
-

schválil Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LII. zasedání
Akademického sněmu Akademie věd České republiky,

-

schválil Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího
rozpočtu na rok 2019.

Praha 28. listopadu 2018

Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
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Návrh usnesení Akademického sněmu AV ČR

Akademický sněm
-

schvaluje předloženou Zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu působící
v období 2014–2018.
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