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Bod programu: 5

ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE
AKADEMICKÉHO SNĚMU

V uplynulém období se Dozorčí komise sešla na jednom zasedání dne 31. března
2014. Projednala materiály předkládané Akademickou radou XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR, informaci o kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu a
zvolila svého nového předsedu pro zbytek funkčního období. Na pozvání komise se
jednání zúčastnil člen předsednictva Akademické rady Ing. P. Bobák, aby podal vysvětlení 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
projednávaných otázek a formulování stanovisek. 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.
Ke Zprávě o činnosti Akademické rady za období od XLIII. zasedání Akademického sněmu
Akademická rada v uplynulém období řádně plnila povinnosti a úkoly vyplývající
z platných předpisů a pravidel a z usnesení XLIII. zasedání Akademického sněmu.
Výrazného pokroku bylo dosaženo především v přípravě hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 a v přípravě nové strategie AV ČR.
K Návrhu Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2013
Dozorčí komise velmi oceňuje nové uspořádání a styl zprávy a kromě několika drobností, které předseda tlumočil zpracovatelům zprávy, k ní nemá žádné připomínky.
K přehlednosti a srozumitelnosti zprávy velmi přispěla skutečnost, že podrobnosti
byly přesunuty do příloh, které budou k dispozici v elektronické podobě.
Ke Zprávě o hospodaření AV ČR v roce 2013 a výňatku ze Závěrečného účtu
Předseda Dozorčí komise měl možnost přispět k formulaci a uspořádání textu svými
připomínkami již v průběhu jeho přípravy. Dozorčí komise návrh zprávy podrobně
prodiskutovala s Ing. P. Bobákem na svém zasedání a předložila mu své připomínky
a doporučení ke způsobu prezentace na jednání Sněmu. Dozorčí komise považuje
za důležité, aby členové Sněmu, politická reprezentace a veřejnost věnovali
pozornost skutečnosti, která vyplývá ze struktury finančních zdrojů na začátku
kapitoly 2: institucionální prostředky v kapitole Akademie věd činily v r. 2013 pouhých
35 % všech finančních zdrojů. To znamená, že Akademie věd se jako soustava
vědeckých pracovišť v důsledku omezování institucionální podpory již dostává do
zcela neúnosné a destabilizující situace.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu a stanovisko AV ČR
Dozorčí komise byla na svých dvou posledních zasedáních informována o průběhu
kontrolní akce č. 13/06 „Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie
věd zřizovatelem“, kterou v r. 2013 provedl Nejvyšší kontrolní úřad.
Dozorčí komise s uspokojením konstatuje, že nebylo zjištěno žádné neoprávněné použití veřejných prostředků a že vedení Akademie věd přijalo opatření, která mají
zabránit opakování některých zjištěných procesních nedostatků v budoucnosti.

Stížnosti a připomínky
Dozorčí komise neobdržela žádný podnět nebo připomínku, kterými by se měla nebo
mohla v rámci svých úkolů vymezených Stanovami Akademie věd ČR a svým statutem zabývat.
Změna ve složení Dozorčí komise
Předseda AV ČR prof. J. Drahoš na základě návrhu rady pracoviště jmenoval stávajícího předsedu Dozorčí komise J. Rákosníka ředitelem Matematického ústavu AV ČR
na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2014 do 30. dubna 2018. Funkce
ředitele pracoviště je podle Stanov AV ČR neslučitelná s členstvím v Dozorčí komisi.
Ukončením členství J. Rákosníka v Dozorčí komisi se počet jejích členů sníží na
minimální přípustný počet sedm a komise může dokončit své funkční období bez doplňovací volby. Na 8. zasedání komise dne 31. března 2014 byl novým předsedou
Dozorčí komise s účinností od 1. května 2014 zvolen pěti hlasy ze šesti přítomných
prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. Ve funkci místopředsedkyně zůstává PharmDr.
Alena Sumová, CSc., DSc.
Závěrečná doporučení
Dozorčí komise doporučuje Akademickému sněmu, aby
– schválil Zprávu o činnosti Akademické rady za období od XLIII. zasedání Akademického sněmu,
– schválil návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok
2013,
– schválil Zprávu o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2013 a výňatek ze Závěrečného účtu,
– odvolal RNDr. Jiřího Rákosníka, CSc., z Dozorčí komise a vzal na vědomí, že
funkci předsedy komise bude od 1. května 2014 vykonávat prof. RNDr. Jaroslav
Spížek, DrSc.

