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V uplynulém období se konalo jediné zasedání Dozorčí komise dne 13. listopadu 
2012. Jeho hlavním bodem bylo projednání materiálů předkládaných XLI. zasedání 
Akademického sněmu AV ČR. Na pozvání komise se jednání zúčastnil člen 
předsednictva Akademické rady Ing. P. Bobák a projednal s členy Dozorčí komise 
jejich připomínky a dotazy. Zvláštní pozornost věnovala Dozorčí komise podrobnému 
přehledu čerpání centrálních finančních rezerv pro nepředvídané výdaje. Dozorčí 
komise ocenila zodpovědnost a operativnost, s jakou bylo s těmito prostředky zachá-
zeno zejména v souvislosti s rostoucími komplikacemi provázejícími výběrová řízení. 

Předseda Dozorčí komise předal Akademické radě AV ČR připomínky k návrhu její 
zprávy o činnosti za období od XL. zasedání Akademického sněmu. 

Předseda, popř. místopředsedkyně Dozorčí komise se na pozvání předsedy AV ČR 
v mezidobí pravidelně účastnili zasedání Akademické rady a snažili se aktivně přispí-
vat k řešení problémů. Členové Dozorčí komise se průběžně seznamovali se zápisy 
z jednání Akademické rady, Vědecké rady a Ekonomické rady a s dalšími materiály 
prostřednictvím svého datového úložiště. 
 

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

Dozorčí komise je přesvědčena, že Akademická rada v uplynulém období dobře pl-
nila povinnosti a úkoly vyplývající z platných předpisů a pravidel a z usnesení XL. za-
sedání Akademického sněmu. Oceňuje korektní postupy a pevné postoje při složi-
tých jednáních o přípravě rozpočtu na rok 2013 se střednědobým výhledem na roky 
2014 a 2015 a v diskusích o hodnocení vědy a výzkumu v ČR. K vlastnímu obsahu 
zprávy nemá Dozorčí komise žádné připomínky. 
 

Ke Zprávě o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrhu jejího rozpočtu na 
rok 2013  

Dozorčí komise podrobně probrala návrh tohoto dokumentu s členem předsednictva 
AR Ing. P. Bobákem a navrhla některé úpravy ve formulacích a v prezentaci mate-
riálu, které byly vesměs akceptovány. Je třeba podtrhnout, že příprava rozpočtu na 
rok 2013 probíhala v krajně složité situaci, kdy v průběhu roku opakovaně hrozilo 
další dramatické meziroční snížení rozpočtu výdajů kapitoly AV ČR. Akademická 
rada zodpovědně hledala možné rezervy a možnosti odložit některé výdaje do 
příštího období, aniž by zásadně ohrozila činnost pracovišť. Je však třeba zdůraznit, 
že neodůvodněně klesající trend rozpočtu AV ČR pokračující od r. 2010 umožňuje 
pouhé přežívání a neposkytuje prostor potřebný k rozvoji. Omezování přístrojových 
investic a odkládání nezbytné údržby budov se nutně projeví v omezení výkonu, 
podlomí konkurenceschopnost pracovišť v domácím i mezinárodním kontextu a bude 
mít dlouhodobé následky nejen pro Akademii věd, ale i pro celý systém výzkumu a 
vývoje v ČR. 

Dozorčí komise si uvědomuje obtížnost přípravy návrhu rozpočtu v situaci, kdy do 
poslední chvíle nejsou s jistotou známy ani hlavní parametry výdajů státního roz-
počtu na výzkum a vývoj. Přesto se domnívá, že podobně jako v případě zprávy 
o hospodaření předkládané jarnímu zasedání Akademického sněmu i návrhu roz-
počtu by prospělo oživení v podobě vhodných srovnávacích a vývojových grafů.  

 



Stížnosti a připomínky 

Dozorčí komise obdržela několik podnětů od předsedy rady Orientálního ústavu AV 
ČR, které se týkaly postupu Akademické rady a předsedy AV ČR v záležitostech 
hodnocení ústavu, programu výzkumné činnosti pracoviště, nejmenování navrže-
ného kandidáta na funkci ředitele a pověření jiné osoby řízením ústavu, legitimity 
rady pracoviště, výběrového řízení na ředitele a dalších vnitřních záležitostí praco-
viště. Přestože tyto podněty nespadají do oblasti její kompetence, Dozorčí komise je 
považovala za závažné a věnovala jim velkou pozornost. Upozornila na ně Akade-
mickou radu AV ČR a pozorně sledovala vývoj na úrovni vedení AV ČR i na praco-
višti. Předseda komise komunikoval s radou pracoviště, s předsedkyní dozorčí rady 
pracoviště i s pracovníkem pověřeným řízením a snažil se vysvětlováním přispět 
k řešení problémů ve prospěch pracoviště a perspektivy jeho vědecké činnosti. 
Dozorčí komise je přesvědčena, že vedení AV ČR postupovalo korektně v rámci plat-
ných předpisů a pravidel a konstatuje s uspokojením, že situace zjevně spěje k pozi-
tivnímu rozuzlení. 

Jiné 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 
– schválil Zprávu o činnosti Akademické rady za období od XL. zasedání Akademic-

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

rok 2013. 
 

V Praze 22. listopadu 2012 

 

Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR 

 

 

 

 

Návrh usnesení Akademického sněmu 

Akademický sněm  

schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu. 
 

 


