LIX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky
Praha 20. dubna 2022

Bod programu: 7

ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE
AKADEMICKÉHO SNĚMU AV ČR
ZA OBDOBÍ OD LVIII. ZASEDÁNÍ
AKADEMICKÉHO SNĚMU AV ČR

Dozorčí komise v letošním roce jednala před zasedáním LIX. Akademického sněmu
prezenčně jednou, a to dne 1. dubna 2022. Členové komise si navzájem samostatně
či na vyžádání předsedy prostřednictvím elektronické pošty sdělovali došlé podněty či
připomínky k práci komise. Před vlastním zasedáním se seznámili s předkládanými
materiály na zasedání Akademického sněmu, o kterých pak diskutovali. Vznesené
připomínky byly řádně vypořádány.
Jednalo se o Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LVIII. zasedání
Akademického sněmu AV ČR ve znění pro Akademický sněm, o Zprávu o hospodaření
Akademie věd České republiky v roce 2021 a výňatek ze závěrečného účtu ve znění
pro Akademický sněm, návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd za rok 2021.
Členové Dozorčí komise se také seznámili se Seznamem kandidátů pro volbu části
členů Akademického sněmu pro funkční období 2022–2026 z řad významných
domácích a zahraničních vědců a Seznamem kandidátů pro volbu části členů
Akademického sněmu pro funkční období 2022–2026 z řad zástupců průmyslu,
obchodních kruhů a bank.
Předseda Dozorčí komise se pravidelně zúčastňoval prezenčních či on-line jednání
Akademické rady. Členové se pak průběžně seznamovali se zápisy z jednání
Akademické rady, Vědecké a Ekonomické rady a s dalšími podklady k vybraným
důležitým bodům projednávaným těmito orgány.
Ke Zprávě o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LVIII. zasedání
Akademického sněmu AV ČR
Dozorčí komise se seznámila se Zprávou o činnosti Akademické rady a konstatuje, že
Akademická rada v uplynulém období řádně plnila povinnosti a úkoly vyplývající
z platných předpisů, pravidel a z usnesení LVIII. zasedání Akademického sněmu.
Ke zprávě nemá Dozorčí komise žádnou připomínku.

Ke Zprávě o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2021 a k výňatku
ze závěrečného účtu
Dozorčí komise prostudovala příslušný materiál a konstatuje, že předložená zpráva je
srozumitelná a přehledná. Drobné připomínky vypořádal místopředseda Akademické
rady RNDr. Martin Bilej, DrSc., na místě.
K Návrhu Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2021
Dozorčí komise vzala Výroční zprávu na vědomí bez připomínek.

Stížnosti a připomínky
Dozorčí komise dále konstatuje, že do dnešního dne neobdržela žádný podnět nebo
připomínku, kterými by se měla nebo mohla v rámci svých úkolů vymezených
Stanovami Akademie věd ČR a svým statutem zabývat.

Závěrečná doporučení
Dozorčí komise doporučuje Akademickému sněmu, aby po projednání případných
připomínek:
– schválil Zprávu o činnosti Akademické rady za období od LVIII. zasedání
Akademického sněmu,
– schválil Zprávu o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2021
a výňatek ze závěrečného účtu,
– schválil návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2021.
Text této zprávy členové Dozorčí komise projednali a schválili dne 1. dubna 2022.
Praha 1. dubna 2022

Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR

Návrh usnesení Akademického sněmu

Akademický sněm
schvaluje (s připomínkami) předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu
za období od LVIII. zasedání Akademického sněmu.

