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V uplynulém období se konalo jediné zasedání Dozorčí komise dne 5. dubna 2012. 
Jeho hlavním bodem bylo projednání materiálů předkládaných XL. zasedání 
Akademického sněmu AV ČR. Na pozvání komise se jednání zúčastnil člen 
předsednictva Akademické rady Ing. P. Bobák a podal vysvětlení k dotazům a 
připomínkám členů Dozorčí komise. 

Předseda Dozorčí komise se na pozvání předsedy AV ČR v mezidobí pravidelně 
účastnil zasedání Akademické rady a snažil se svými připomínkami přispívat 
k formulaci závěrů. Členové Dozorčí komise se seznamovali se zápisy z jednání 
Akademické rady, Vědecké rady a Ekonomické rady, popř. s podklady k vybraným 
bodům prostřednictvím svého datového úložiště. 
 

Ke Zprávě o činnosti Akademické rady za období od XXXIX. zasedání 
Akademického sněmu 

Dozorčí komise je přesvědčena, že Akademická rada v uplynulém období dobře 
plnila povinnosti a úkoly vyplývající z platných předpisů a pravidel a z usnesení 
XXXIX. zasedání Akademického sněmu. Předseda AV ČR prof. J. Drahoš předložil 
předsedovi Dozorčí komise vyjádření k připomínkám a námětům, které Dozorčí 
komise přednesla na XXXIX. zasedání Akademického sněmu. Dozorčí komise 
konstatuje, že Akademická rada vzala všechny její připomínky a náměty na vědomí a 
přijala k nim příslušná opatření. 
 

K Návrhu Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2011 

Dozorčí komise k návrhu nemá žádné závažné připomínky. Oceňuje zejména 
zlepšenou strukturu i oživení textu, zařazení více grafů, celkové zkrácení a lepší 
vyváženost zprávy, která je v této podobě vstřícnější vůči čtenáři. Zpráva podává 
výstižný obraz o Akademii věd a odráží její dynamičnost a úspěšnou snahu nejen 
udržet, ale i zlepšit úroveň vědecké práce. To je třeba zvláště ocenit v nepříznivé 
hospodářské situaci.  
 

Ke Zprávě o hospodaření AV ČR v roce 2011 a výňatku ze Závěrečného účtu 

Dozorčí komise se domnívá, že zpráva je zpracována přehledně a srozumitelně. 
Oceňuje oživení zprávy v podobě grafů, které ukazují vývojové trendy v rozpočtech a 
hospodaření Akademie věd v období posledních let. Dozorčí komise zaznamenala, 
že pracoviště Akademie věd v uplynulém roce celkově projevila pozoruhodné 
schopnosti získávat finanční prostředky z jiných zdrojů mimo vlastní rozpočtovou 
kapitolu. Je však třeba varovat, že takový vývoj má své meze. Není to běžná situace, 
která se může každým rokem opakovat. Shánět nezbytné dodatečné zdroje pro 
doplnění nedostatečného rozpočtu není účelem Akademie věd. Přílišná snaha 
v tomto směru by ohrozila plnění hlavního účelu pracovišť AV CR, kterým je špičková 
věda. 

Dozorčí komise také upozorňuje na velké nebezpečí, které se skrývá v úspěšném 
získávání dotací z evropských fondů na budování výzkumných infrastruktur. Finanční 
zajištění udržitelnosti nových zařízení bude přesahovat možnosti běžného rozpočtu 
Akademie věd. Její vedení musí mít tento vývoj pod kontrolou. Zároveň by mělo 
soustavně a důrazně upozorňovat vládu na budoucí závazky, které jsou s čerpáním 
prostředků strukturálních fondů spojeny, a přispívat k hledání adekvátního řešení. 
Při bližším pohledu na výsledky hospodaření pracovišť AV ČR v uplynulém roce se 



zdá, že vývoj mezd pracovníků vždy nekoresponduje s hospodářskou úspěšností 
pracoviště.  
 

Stížnosti a připomínky 

Dozorčí komise obdržela jeden podnět vyslovující pochybnosti o účelnosti čerpání 
veřejných prostředků Ústavem jaderné fyziky AV ČR na projekty týkající se vývoje 
radiofarmak. Autorovi podnětu bylo vysvětleno, že kontrola čerpání prostředků je 
v kompetenci příslušných poskytovatelů, nikoli Dozorčí komise, a podnět byl 
postoupen na vědomí vedení Akademie věd. 

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 po projednání jejích 
připomínek: 
– schválil Zprávu o činnosti Akademické rady za období od XXXIX. zasedání 

Akademického sněmu, 
– schválil návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 

2011, 
– schválil Zprávu o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2011 a 

výňatek ze Závěrečného účtu, 
– schválil Závěrečný účet za rok 2011 kapitoly 361 Akademie věd ČR. 

 

V Praze 16. dubna 2012 

 

Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR 

 


