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Bod programu: 6

ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE
AKADEMICKÉHO SNĚMU

V době od konání XLVII. zasedání Akademického sněmu se Dozorčí komise sešla
jednou, a to dne 21. března 2016 na jednání, kterého se na pozvání komise zúčastnil
i člen předsednictva Akademické rady Petr Bobák, který projednávané materiály
doplnil a zodpověděl dotazy členů komise. Projednány byly materiály, jež
Akademická rada AV ČR předloží na XLVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR
dne 21. dubna 2016. Předseda Dozorčí komise se na pozvání předsedy AV ČR
v mezidobí účastnil zasedání Akademické rady a členové Dozorčí komise se
prostřednictvím datového úložiště či e-mailů seznamovali se zápisy z jednání
Akademické, Vědecké a Ekonomické rady a s podklady k vybraným důležitým
bodům.
Ke Zprávě o činnosti Akademické rady za období od XLVII. zasedání
Akademického sněmu
Dozorčí komise se seznámila se Zprávou o činnosti Akademické rady a konstatuje,
že Akademická rada v uplynulém období řádně plnila povinnosti a úkoly vyplývající
z platných předpisů a pravidel a z usnesení XLVII. zasedání Akademického sněmu.
K Návrhu Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2015
Dozorčí komise zprávu podrobně prostudovala a diskutovala. Až na několik
formálních drobností, které předseda tlumočil zpracovatelům zprávy, nemá ani
k jedné z uvedených zpráv žádné připomínky. Dozorčí komise považuje za vhodné
na tomto místě uvést, že se díky úsilí vedení AV ČR a obou zúčastněných ředitelů
podařilo včas a bez problémů rozdělit Centrum výzkumu globální změny AV ČR,
v. v. i., na dvě části se dvěma nástupnickými institucemi – Ústavem výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i., a (stávajícím) Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i.
Dozorčí komise dále oceňuje úsilí vedení AV ČR věnované práci na Strategii AV21
a na zajištění oslav 125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro
vědy, slovesnost a umění, která se později společně s dalšími institucemi stala
základem ČSAV, resp. Akademie věd České republiky. Obě tyto akce považuje
Dozorčí komise za velmi významné, a to nejen uvnitř akademické obce, ale
především ve vztahu Akademie věd k široké veřejnosti.
Ke Zprávě o průběhu hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť
AV ČR za léta 2010–2014
Dozorčí komise rovněž oceňuje značné úsilí vedení Akademie věd České republiky
i pracovníků Kanceláře AV ČR věnované hodnocení výzkumné a odborné činnosti
pracovišť Akademie věd ČR za léta 2010–2014, které v obou svých fázích snese
nejpřísnější kritéria hodnocení vědeckých institucí ve světě.
Ke Zprávě o hospodaření AV ČR v roce 2015 a výňatku ze Závěrečného účtu
Dozorčí komise návrh zprávy podrobně prodiskutovala na svém již zmíněném
zasedání s Petrem Bobákem a nemá k ní žádné podstatné připomínky.
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Stížnosti a připomínky
Dozorčí komise do dnešního dne neobdržela žádný podnět nebo připomínku, kterými
by se měla nebo mohla v rámci svých úkolů vymezených Stanovami Akademie věd
ČR a svým statutem zabývat.
Závěrečná doporučení
Dozorčí komise doporučuje Akademickému sněmu, aby
- schválil Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLVII. zasedání
Akademického sněmu Akademie věd České republiky;
- schválil Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok
2015;
- schválil Zprávu o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2015
a výňatek ze Závěrečného účtu.

Praha 4. dubna 2016

Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
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