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Dozorčí komise se v období od minulého Akademického sněmu sešla na jednom 
zasedání dne 11. prosince 2014. Hlavním bodem bylo ohlédnutí za činností svého 
funkčního období.  

 
Volba předsedy DK AS  

Předsedou Dozorčí komise byl za Jiřího Rákosníka, který se stal ředitelem 
Matematického ústavu, na zbytek funkčního období zvolen Jaroslav Spížek. 
Předseda Dozorčí komise se na pozvání předsedy AV ČR v mezidobí pravidelně 
zúčastňoval zasedání Akademické rady. Členové Dozorčí komise se prostřednictvím 
datového úložiště průběžně seznamovali se zápisy z jednání Akademické rady, 
Vědecké rady, Ekonomické rady a s dalšími dokumenty AV ČR.  

 

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

Dozorčí komise je přesvědčena, že Akademická rada své povinnosti a úkoly 
vyplývající z platných předpisů a pravidel a z usnesení XLIV. zasedání Akade-
mického sněmu plnila velmi dobře. Zpráva o činnosti Akademické rady je přehledná 
a je zřejmé, že její přípravě byla věnována velká péče.   

Za zvláště významnou aktivitu Akademické rady Dozorčí komise pokládá přípravu 
hodnocení pracovišť AV ČR. Dozorčí komise s politováním připomíná, že tento 
efektivní a objektivní způsob hodnocení nevyužívají další pracoviště ve vědě, 
výzkumu a vývoji.   

Na základě schválené Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací končí činnost 
Grantové agentury AV. Členové Dozorčí komise opakovaně vyslovili politování nad 
touto skutečností vzhledem k tomu, že GA AV byla první československou a velmi 
dobrou grantovou agenturou podporující základní výzkum. 

Dozorčí komise oceňuje významnou popularizační aktivitu AV ČR. Patří sem např. 
největší vědecký festival Týden vědy a techniky, Jarní exkurze do světa vědy pro 
studenty středních škol na pracovištích AV ČR, třetí studentská vědecká konference 
„Jsem mladý vědec“ a další. Intenzivně se připravují odborné a výstavní akce 
k výročí 125 let ČAVU.  
 

Ke Zprávě o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrhu jejího rozpočtu     
na rok 2015  

Zpráva je srozumitelná a přehledná. Jako obvykle je však třeba opakovat, že 
institucionální složka rozpočtu je již dlouhodobě nedostatečná. Pokračující trend 
omezování výdajů státního rozpočtu na financování vědy a výzkumu pro Akademii 
věd je znepokojivý zejména proto, že tato situace by měla pokračovat až do roku 
2016. Dozorčí komise upozorňuje, že tento dlouhodobě nepříznivý vývoj může 
zásadním způsobem ohrozit kvalitu a výkonnost základního výzkumu v České 
republice. 
 

 

 

 



Stížnosti a připomínky 

Dozorčí komise neobdržela žádnou připomínku, kterou by se měla nebo mohla 
v rámci svých úkolů vymezených Stanovami Akademie věd ČR zabývat. 
 

 

 

Závěrečná doporučení 

Dozorčí komise doporučuje Akademickému sněmu, aby po projednání jejích připomí-
nek 

– schválil Zprávu o činnosti Akademické rady za období od XLIV. zasedání 
Akademického sněmu, 

– schválil Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího 
rozpočtu na rok 2015. 
 

 
 
 

 

 

 

 


