XLIX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky
Praha 15. prosince 2016

Bod programu: 7

ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE
AKADEMICKÉHO SNĚMU

Dozorčí komise AS AV ČR se v uplynulém období sešla na svém zasedání dne
10. listopadu 2016, dále jednala per rollam dne 22. listopadu 2016. Na pozvání komise se jednání zúčastnil člen předsednictva Akademické rady Ing. Petr Bobák, CSc.,
aby 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.
Listopadové jednání bylo věnováno materiálům předkládaným XLIX. zasedání Akademického sněmu, zejména Zprávě o činnosti Akademické rady a Zprávě o ekonomické situaci AV ČR.
Ke Zprávě o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrhu jejího
rozpočtu na rok 2017
Dozorčí komise se s příslušným materiálem seznámila a k jeho struktuře či obsahu
nemá žádných připomínek. Drobné dotazy zodpověděl na jednání přítomný člen
předsednictva Akademické rady Ing. Petr Bobák, CSc.
Ke Zprávě o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLVIII. zasedání
Akademického sněmu
Ke Zprávě o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLVIII. zasedání Akademického sněmu neměla Dozorčí komise vážnějších výhrad. Komise oceňuje
vstřícnost a profesionalitu, se kterou byla vedena jednání Akademie věd ČR
s ředitelkami či řediteli pracovišť, týkající se úprav rozpočtů ústavů na základě realizovaného mezinárodního hodnocení pracovišť.
Stížnosti a připomínky
Dozorčí komise konstatuje, že za dobu její činnosti nebyla doručena jediná stížnost či
připomínka k činnosti Akademie věd České republiky nebo některé z jejích součástí.
Závěrečná doporučení
Dozorčí komise doporučuje Akademickému sněmu, aby po projednání
- schválil Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLVIII. zasedání Akademického sněmu,
- schválil Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2017.
Praha 25. listopadu 2016
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.
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