
 
 
 
 
 

L. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky 
 

Praha 21. března 2017 
 

 
 
 

Bod programu:   6 
 
 
 

ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE  

AKADEMICKÉHO SNĚMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Dozorčí komise AS AV ČR se v uplynulém období sešla na svém zasedání dne 
2. března 2017. Na pozvání komise se jednání zúčastnil člen předsednictva 
Akademické rady Ing. Petr Bobák, CSc., který prezentoval návrh rozpočtu a podal 
vysvětlení k dotazům a připomínkám členům Dozorčí komise k předkládanému 
materiálu. 
 
Předseda Dozorčí komise, popřípadě místopředseda, se zúčastňovali jednání 
Akademické rady. Členové Dozorčí komise se průběžně seznamovali se zápisy 
z jednání Akademické rady, Vědecké a Ekonomické rady a s dalšími podklady 
k vybraným důležitým bodům, projednávaným těmito orgány. 
 
Březnové jednání bylo věnováno materiálům předkládaným L. zasedání 
Akademického sněmu, zejména: 
 

 projednání návrhu dokumentu Zpráva o hospodaření Akademie věd České 
republiky v roce 2016 a výňatek ze závěrečného účtu, jeho přílohy Pohled na 
ekonomický vývoj Akademie věd ČR v letech 2009–2016;  

 

 projednání návrhu Zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České 
republiky za období od XLIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR; 
 

 projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky 
za rok 2016; 
 

 projednání návrhu Zprávy o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období       
2013–2017; 
 

 pro informaci předloženému Seznamu kandidátů pro volbu členů Akademické 
rady AV ČR pro funkční období 2017–2021; 
 

 pro informaci předloženému Seznamu kandidátů pro volbu členů Vědecké rady 
AV ČR pro funkční období 2017–2021. 

 
 
Zpráva o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2016 a výňatek 
ze závěrečného účtu 
 
Dozorčí komise se s příslušným materiálem podrobně seznámila a prodiskutovala také 
přílohu Pohled na ekonomický vývoj Akademie věd ČR v letech 2009–2016. K jeho 
projednání byl přizván člen předsednictva Akademické rady Ing. Petr Bobák, CSc., 
který podrobněji komentoval významné z vykazovaných údajů. Seznámil rovněž 
přítomné s částí grafické prezentace vývoje jednotlivých ekonomických veličin, 
připravené pro účastníky Sněmu. Následně zodpověděl několik dotazů členů. Dozorčí 
komise ocenila přehledné uspořádání návrhu a vypovídací schopnost zpracovaných 
dat. Ke struktuře či obsahu materiálu nemá žádných připomínek.  
 
Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2016  
 
Dozorčí komise nemá k návrhu Výroční zprávy výhrady, neboť věrně informuje 
o hlavních událostech a činnostech realizovaných Akademií věd ČR v průběhu roku 
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2016. Za nejvýznamnější členové komise považují aktivity související s novou 
metodikou hodnocení výzkumných organizací, zejména skutečnost, že výsledky 
hodnocení výzkumné a odborné činnosti byly ihned zohledněny při stanovení výše 
institucionální podpory každého pracoviště. 
 
 
Návrh Zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky 
za období od XLIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR 
 
O jednáních Akademické rady AV ČR členy Dozorčí komise průběžně informuje její 
předseda, který se jich pravidelně zúčastňuje. Návrh Zprávy o činnosti Akademické 
rady Akademie věd České republiky za období od XLIX. zasedání Akademického 
sněmu AV ČR bere Dozorčí komise na vědomí bez připomínek. 
 
 
Návrh Zprávy o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2013–2017 
 
K návrhu Zprávy o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2013–2017 
nevznesli členové DK připomínky.   
 
 
Se Seznamem kandidátů pro volbu členů Akademické rady AV ČR pro funkční 
období 2017–2021 a Seznamem kandidátů pro volbu členů Vědecké rady AV ČR 
pro funkční období 2017–2021 se členové Dozorčí komise seznámili a ve vztahu 
k navrženým kandidátům vyjádřili přesvědčení o předpokladu dobrého fungování obou 
orgánů.  
 
 
Stížnosti a připomínky 
 
Dozorčí komise konstatuje, že za dobu její činnosti nebyla doručena jediná stížnost 
či připomínka k činnosti Akademie věd České republiky nebo jí zřizovaných pracovišť. 
 
 
Závěrečná doporučení 
 
Dozorčí komise doporučuje Akademickému sněmu, aby po projednání  
 

 schválil Zprávu o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2016 
a výňatek ze závěrečného účtu; 

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

 schválil Výroční zprávu o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2016; 

 schválil Zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2013–2017. 
 
Text této zprávy členové Dozorčí komise po závěrečné redakci schválili per rollam. 
 
Praha 3. března 2017 
 

Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR 
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Návrh usnesení Akademického sněmu 
 
Akademický sněm schvaluje předloženou Zprávu Dozorčí komise Akademického 

sněmu AV ČR. 

 


