LV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky
Praha 10. prosince 2019

Bod programu: 9

ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE
AKADEMICKÉHO SNĚMU

Dozorčí komise se v období od minulého Akademického sněmu sešla na zasedání
8. listopadu 2019. Na toto jednání byl přizván i člen předsednictva Akademické rady
AV ČR RNDr. Martin Bilej, DrSc., který doplnil a zodpověděl dotazy členů komise,
týkající se Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrhu
jejího rozpočtu na rok 2020. Projednána byla dále Zpráva o činnosti Akademické
rady Akademie věd České republiky za období od LIV. zasedání Akademického
sněmu AV ČR. Členové se také seznámili s materiálem Analýza změn složení
Vědecké rady AV ČR v roce 2019 a Seznamem kandidátů pro doplňovací volby
do Vědecké rady AV ČR na zbývající část funkčního období 2017–2021 a návrhem
volební procedury.
Ke Zprávě o činnosti Akademické rady za období od LIV. zasedání Akademického sněmu
Dozorčí komise je po prostudování předloženého materiálu přesvědčena, že
Akademická rada své povinnosti a úkoly vyplývající z platných předpisů a pravidel
a z usnesení LIV. zasedání Akademického sněmu splnila velmi dobře. Zpráva
o činnosti Akademické rady je přehledná a je zřejmé, že její přípravě byla věnována
velká péče.
Ke Zprávě o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrhu jejího
rozpočtu na rok 2020
Předložená zpráva je srozumitelná a přehledná. Dozorčí komise oceňuje zejména
částky vynakládané na podporu excelence a Strategii AV21, ale i na ostatní aktivity
Akademie věd. Konstatuje, že finanční prostředky byly v roce 2019 čerpány
v souladu s rozpočtem kapitoly AV ČR schváleným na LIII. zasedání Akademického
sněmu Akademie věd ČR dne 18. prosince 2018. Ke zprávě a návrhu rozpočtu
na rok 2020 a ke střednědobému výhledu nemá Dozorčí komise žádných připomínek.
Stížnosti a připomínky
Dozorčí komise obdržela stížnost Ing. Vladimíra Landy, CSc., z Fyziologického
ústavu AV ČR na postup pracovníků Kanceláře AV ČR v souvislosti s jeho
předchozím podáním vedení Fyziologického ústavu AV ČR ve věci změn jeho
autorství/spoluautorství na výstupech uvedených v RIV, které později adresoval
předsedkyni AV ČR, předsedkyni Etické komise AV ČR a dalším institucím.
Předseda Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR se dne 3. června 2019
zúčastnil osobního jednání s Ing. Vladimírem Landou a jeho právním zástupcem
doc. Miroslavem Černým a pověřil ředitele Kontrolního odboru KAV Ing. Ladislava
Pavlíka vypracováním stanoviska a odpovědí. Tím považuje Dozorčí komise tuto
stížnost za vyřízenou.
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Závěrečná doporučení
Dozorčí komise doporučuje Akademickému sněmu, aby po projednání jejích připomínek
– schválil Zprávu o činnosti Akademické rady za období od LIV. zasedání
Akademického sněmu,
– schválil Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího
rozpočtu na rok 2020.
Text této zprávy členové Dozorčí komise schválili po závěrečné redakci per rollam.
Praha 14. listopadu 2019

Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
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Návrh usnesení Akademického sněmu

Akademický sněm
-

schvaluje Zprávu Dozorčí komise sněmu AV ČR.
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