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V uplynulém období se Dozorčí komise sešla na dvou zasedáních. Na ustavujícím, 

konaném dne 6. února 2015, zvolila pro dané funkční období předsedou Jiřího 

Gabriela a místopředsedou Miroslava Tůmu. Druhé zasedání se konalo dne 2. dubna 

2015. Projednány byly materiály předkládané Akademickou radou AV ČR na XLVI. 

zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 23. dubna 2015. Na pozvání komise se 

jednání zúčastnil člen předsednictva Akademické rady Petr Bobák, aby 

vysvětlil  dotazy a připomínky členů Dozorčí komise. 

Předseda Dozorčí komise se na pozvání předsedy AV ČR v mezidobí účastnil 

zasedání Akademické rady a 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 XLV. 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 XLV. zasedání Akademického sněmu. 

Výrazný pokrok spatřuje především v objektivnějším nastavení podmínek pro 

hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR a oceňuje i přípravu 

a prezentaci nové strategie AV ČR. Dozorčí komise má k předložené zprávě pouze 

drobná doporučení a návrhy na změny či úpravy textu a pověřila svého předsedu, 

aby s nimi seznámil zpracovatele. 

K Návrhu Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2014 

Dozorčí komise oceňuje nové uspořádání a styl zprávy a kromě několika drobností, 

které předseda tlumočil zpracovatelům zprávy, k ní nemá žádné připomínky.  

Ke Zprávě o hospodaření AV ČR v roce 2014 a výňatku ze Závěrečného účtu 

Dozorčí komise návrh zprávy podrobně prodiskutovala na svém zasedání 

s přítomným Petrem Bobákem a sdělila mu své připomínky a drobná doporučení 

ke způsobu prezentace na jednání Sněmu.  

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. 

Závěrečná doporučení 

Dozorčí komise doporučuje Akademickému sněmu, aby 

- schválil Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLV. zasedání 

Akademického sněmu Akademie věd České republiky, 



- schválil návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 

2014, 

- schválil Zprávu o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2014 

a výňatek ze Závěrečného účtu. 

 

Návrh usnesení Akademického sněmu 

Akademický sněm 

- schvaluje předloženou Zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR. 
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