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XLVII. zasedani Akademickeho snemu Akademie ved Ceske republiky, konane
dne 15. prosince 2015 v Praze, prijima toto usneseni:
I.
Akadem icky snem
1.

bere se souhlasem na vedomi zpravu predsedy Akademie ved CR prof. Ing.
Jiriho Drahose , DrSc., dr. h. c.,

2.

ve smyslu 131. 14 pismo e) Stanov Akademie ved CR schvaluje predlozenou
zpravu 0 cinnosti Akademicke rady AV CR za obdobi od XLVI. zasedani
Akademickeho snemu.
II.

Akadem icky snem
1.

2.

ve smyslu 131. 14 pismo f) Stanov Akademie ved CR schvaluje podle
predlozeneho navrhu a s upravami podle pripominek, jak jsou uvedeny
v doplnku k bodu 3 programu :
a)

rozdeleni Centra vyzkumu globalni zmeny AV CR , V. V. i., na dve casti
s nastupnickymi institucemi Ustavem vyzkumu globalni zmeny AV CR ,
V. V. i. , (nove vznikla nastupnicka instituce) a Mikrobiologickym ustavem
AV CR, V. V. i., Uiz existujici nastupnicka instituce) ke dni 1. ledna 2016,

b)

zrizeni Ustavu vyzkumu globalni zmeny AV CR , V. V. i., jako nastupnicke
instituce Centra vyzkumu globalni zmeny AV CR, V. V. i., ke dni 1. ledna
2016,

uklada Akademicke rade AV CR, aby v soucinnosti s reditelem Centra
vyzkumu globalni zmeny AV CR, V. V. i., reditelem Mikrobiologickeho ustavu
AV CR, V. V. i. , a osobou poverenou rizenim Ustavu vyzkumu globalni zmeny
AV CR, V. V . i., ucinila prislusna pravni, personalni, organizacni a ekonomicka
opatreni k realizaci schvaleneho rozdeleni,

3.

určuje, Že Ústav výzkumu globální změny
ve struktuře Akademie věd ČR oo 6' sekce'

AV ČR, V. V' i., bude zařazen

ilt.

Akademický sněm

1'

bere se souhlasem na vědomí předloŽenou zprávu o ekonomické situaci
Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce
2015,

2.

ve smyslu čl' 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČRpředběŽně schvaluje
rozpočet Akademie věd ČR na rok 2016 a jeho rozpis na pracoviště podle
předloŽeného návrhu s podmínkou, že se ukazatel celkových výdajů
rozpočtovékapitoly Akademie věd ČRv rámci zákona o státním rozpočtu
nebude lišit od údajůprojednaných Akademickým sněmem o více než 7 oÁ.
Současně zmocňuje Akademickou radu AV ČR, aby po konečnémschválení
zákona o státním rozpočtu provedla nezbytná upřesnění rozpisu rozpočtu
Akademie věd Čnna pracoviště a informovala o tom XLVlll. zasedání
Akademického sněmu,

3'

! PříPadě, Že se ukazatel celkových výdajů rozpočtovékapitoly Akademie věd
CR v rámci zákona o státním rozpočtu změní o více neŽ 7 % vůčivýdajům

projednaným na zasedání Akademického sněmu, ukládá Akademické radě
AV ČR,aby zabezpečila hospodaření pracovišť AV ČR v prvních měsících
roku 2016 v rozpočtovémprovizoriu Akademie věd Čn odvozeném
z projednaného návrhu rozpočtu a předloŽila nový návrh rozpočtu na rok 2016
a jeho rozpisu na pracoviště XLV|ll. zasedáníAkademického sněmu,

4'

gouhlasí, aby Akademická rada AV ČR ve smyslu čl' 29 Stanov Akademie věd
CR schválila závěrečný účetrozpočtovékapitoly 361 Akademie věd ČR
za rok2015 s tím, Že tento dokument bude dodatečně předloŽen ke schválení
XLV| l l. zasedání Akademického sněmu.

lv.

s

připomínkou na vědomí informaci o probíhajícím
hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2o1o_2o14.

Akademický sněm bere

V.

Akademický sněm

1'

schvaluje předloŽenou zprávu Dozorčíkomise Akademického sněmu,

2.

na náVrh Dozorčíkomise Akademického sněmu ukládá Akademické radě
AV ČR, aby se ve spolupráci s Vědeckou radou AV ČR zabývala opatřeními
vedoucími ke zvýšeníprestiŽe titulu DrSc./DSc.

V Praze 15. prosine,e 2015
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PhDr. Pavel Baran, CSc.

ověřili:

předsedající
Akademického sněmu

předseda návrhové komise
Akademického sněmu
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