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Dozorčí komise se v uplynulém období sešla na jednom zasedání dne 27. listopadu 
2013. Jeho hlavním bodem bylo projednání materiálů předkládaných XLIII. zasedání 
Akademického sněmu AV ČR. Na pozvání komise se jednání zúčastnil člen předsed-
nictva Akademické rady Ing. P. Bobák, aby prezentoval návrh rozpočtu a podal vy-
světlení k dotazům a připomínkám členů Dozorčí komise.  

Předseda Dozorčí komise se na pozvání předsedy AV ČR v mezidobí pravidelně 
účastnil zasedání Akademické rady a snažil se svými připomínkami přispívat k řešení 
problémů, přípravě materiálů a předcházení případných nedostatků. Zapojil se také 
do pracovních skupin pro přípravu hodnocení pracovišť a strategie AV ČR. Členové 
Dozorčí komise se prostřednictvím datového úložiště seznamovali se zápisy 
z jednání Akademické rady, Vědecké rady a Ekonomické rady a s podklady 
k vybraným důležitým bodům projednávaným těmito orgány.  
 

Ke Zprávě o činnosti Akademické rady za období od XLII. zasedání Akademic-
kého sněmu 

Dozorčí komise je přesvědčena, že nově ustavená Akademická rada své povinnosti a 
úkoly vyplývající z platných předpisů a pravidel a z usnesení XLII. zasedání Akade-
mického sněmu plnila dobře. Oceňujeme nové uspořádání zprávy, které umožňuje 
lépe rozlišit podstatné informace o činnosti Akademické rady od informací doplňu-
jících. Na místě by bylo ještě více akcentovat nejvýznamnější aktivity, tj. přípravu 
hodnocení pracovišť a rozvíjející se diskusi o nové strategii AV ČR. 
 

Ke Zprávě o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrhu jejího rozpočtu na 
rok 2014  

Zpráva podává výstižný obraz o podmínkách a předběžných výsledcích hospodaření 
Akademie věd a jejích pracovišť v tomto roce. Dozorčí komise oceňuje srozumitelné 
zpracování zprávy a přehlednou prezentaci informací o složitých jednáních vedení 
Akademie věd v rámci přípravy rozpočtu. Výsledek těchto jednání v daných podmín-
kách a z hlediska rozpočtu na příští rok je rozhodně třeba považovat za úspěch. 
Z dlouhodobějšího pohledu je však velmi znepokojivé pokračování trendu omezování 
výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum, a to zejména na základní výzkum. 
Několikaleté snižování či stagnace institucionální složky rozpočtu Akademie věd je 
alarmující. Její výše pro rok 2014 je pod úrovní roku 2007 a podle střednědobého 
výhledu má být tento stav zachován až do roku 2016, tedy po celé desetiletí. Nově 
vznikající vláda by měla tento dlouhodobý nepříznivý trend zvrátit, nechce-li zásad-
ním způsobem ohrozit kvalitu a výkonnost základního výzkumu v České republice. 
 

Stížnosti a připomínky 

Dozorčí komise obdržela jediný podnět, jehož obsahem je oznámení ze spáchání 
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži realizované v r. 2010 v jed-
nom z ústavů AV ČR. Dozorčí komisi takový podnět nepřísluší. Přesto se jím zabý-
vala, ale na základě obdržených podkladů žádné důvody pro uvedené podezření 
neshledala. Autorovi podnětu byla zaslána odpověď v tomto duchu s doporučením, 
aby se v případě důvodného podezření obrátil na orgány činné v trestním řízení. 
Žádné další podněty nebo připomínky, kterými by se měla nebo mohla v rámci svých 
úkolů vymezených Stanovami Akademie věd ČR a svým statutem zabývat, Dozorčí 
komise neobdržela. 



 

Závěrečná doporučení 

Dozorčí komise doporučuje Akademickému sněmu, aby po projednání jejích připomí-
nek 
– schválil Zprávu o činnosti Akademické rady za období od XLII. zasedání Akademic-

kého sněmu, 
– schválil Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na 

rok 2014. 
 


