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Zpráva Dozorčí komise za období od XXXII. zasedání  
Akademického sněmu 

 
 

V období od XXXII. zasedání Akademického sněmu pracovala Dozorčí komise 
Akademického sněmu v následujícím složení: 
Předseda: J. Spížek (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)  
Místopředseda: M. Buděšínský (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.) 
Členové: J. Kočka (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), V. Kolařík (Delong Instruments,  
a. s.), I. Lefkovits (University of Basel), Z. Mansfeldová (Sociologický ústav AV ČR,  
v. v. i.), H. Sychrová (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), J. Tachezy (Univerzita 
Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta), M. Václavík (Výzkumný ústav textilních 
strojů Liberec, a. s.), tajemnice J. Nováková (Kancelář AV ČR). Komise se během 
tohoto období sešla dvakrát. 
 

Na svém zasedání dne 26. listopadu 2008 v Praze v budově AV ČR              
na Národní třídě komise projednala následující dokumenty: 

 
1. Zprávu o činnosti Akademické rady za období od XXXII. zasedání Akademického 

sněmu 
2. Volbu kandidáta na funkci předsedy Akademie věd České republiky pro funkční 

období 2009-2013 
3. Návrh na úpravu kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie 

věd České republiky 
4. Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího 

rozpočtu na rok 2009 
 
 K jednání byl přizván RNDr. Jiří Rákosník, CSc., člen Akademické rady 
zodpovědný za koncepční ekonomické a finanční záležitosti AV ČR a předseda 
Ekonomické rady AV ČR. 
  
 
Ad 1. 
Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXXII. zasedání Akademické- 
ho sněmu 
 
I. Plnění usnesení Akademického sněmu 

  Dozorčí komise Akademického sněmu konstatuje, že Akademická rada splnila 
usnesení XXXII. zasedání Akademického sněmu, které se konalo 24. dubna 2008.     

      
      II. Koncepční a vědecko-organizační záležitosti 
       Akademická rada pokračovala v realizaci Aktualizované koncepce rozvoje 

výzkumu a vývoje v AV ČR pro období 2005-2008, jak ji schválil XXV. sněm AV ČR 
v r. 2005, a připravuje koncepci na léta 2009-2015. Dozorčí komise s uspokojením 
konstatuje, že se Akademická rada velmi aktivně zúčastnila přípravy zákona 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.  
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 Vládou schválené změny ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací, které 
v případě AV ČR požadují snížit počet administrativních pracovníků o 44 do roku 
2011, neodpovídají rozsahu činnosti AV ČR jako zřizovatele, poskytovatele a správce 
rozpočtové kapitoly a vyžádají si zřejmě složité personální přesuny.  
  
III. Institucionální a účelová podpora výzkumu 
 Dozorčí komise bere na vědomí, že proběhla kontrola řešení výzkumných 
záměrů pracovišť AV ČR za léta 2005–2007 a hodnocení výsledků vědecké              
a odborné činnosti pracovišť AV ČR za toto tříleté období (tzv. průběžné hodnocení). 
 Dozorčí komise bere na vědomí také změny ve složení oborových rad 
Grantové agentury AV ČR a ve složení předsednictva této agentury.    
 
VI. Spolupráce s vysokými školami, aplikovaným výzkumem a podnikatelskou 
sférou  
 Spolupráce s vysokými školami je podle názoru Dozorčí komise dobrá, není již 
pouze formální a je založena na osobních pracovních kontaktech pracovníků AV ČR 
a vysokých škol.  
 Úspěšná je spolupráce s vysokými školami a podnikatelskou sférou zejména 
v rámci center aplikovaného výzkumu, jejichž činnost se prodlužuje. Dozorčí komise 
se domnívá, že by Akademická rada měla podpořit také prodloužení činnosti 
úspěšných center základního výzkumu.    

 
VII. Mezinárodní vědecká spolupráce Akademie věd ČR a její zapojování         
do Evropského výzkumného prostoru  
 Dozorčí komise konstatuje, že Akademická rada věnovala velkou pozornost 
Strukturálním fondům EU. Dozorčí komise by uvítala informace o současném stavu  
a vývoji této problematiky.  
 
VIII. Propagační a popularizační činnost 
 Propagační a popularizační činnost Akademické rady je velmi významná        
a úspěšná, trvale se rozšiřuje a zaslouží pochvalu. 

 
Ad 2. 
Volba kandidáta na funkci předsedy Akademie věd České republiky 
 Dozorčí komise konstatuje, že je volba připravena dobře a v souladu se 
Stanovami Akademie věd České republiky. 
 
Ad 3. 
Návrh na úpravu kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků 
Akademie věd České republiky 
 Dozorčí komise s úpravou kariérního řádu souhlasí a doporučuje ke schválení. 
V otázce osobních příplatků nositelům DSc./DrSc. se jedná o prostředky 
z centrálních zdrojů AV ČR a Dozorčí komise se proto domnívá, že by měl být 
k dispozici alespoň přibližný odhad nákladů s tím spojených.  
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Ad 4.  
Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího 
rozpočtu na rok 2009 
 Tato zpráva je jako již tradičně velmi dobře připravená.   
 Dozorčí komise s uspokojením konstatuje, že institucionální podpora    
výzkumných záměrů pro pracoviště Akademie věd České republiky a pro veřejné 
vysoké školy meziročně vzroste shodně přibližně o 8 %. Pozitivní je také to, že byla 
vytvořena rezerva pro projekty programů EK.  
 Dozorčí komise podporuje zvýšení odstupu koeficientu pro jednotlivé kategorie 
pracovišť navržené Akademickou radou v rozpisu rozpočtu na pracoviště. Zachování 
odstupu koeficientu v původní výši vede k relativnímu zplošťování diferenciace          
v podpoře pracovišť podle výsledků hodnocení.  
 Varující je to, že pro roky 2010 a 2011 se opět plánuje stagnace 
institucionálních výdajů na výzkumné záměry. Tyto omezené prostředky by měly být 
přerozděleny na základě mechanického hodnocení výzkumných organizací 
založeného na pouhém srovnávání počtů publikací a citací zachycených v databázi 
RIV a komerčních databázích.     
       
Stížnosti a připomínky 
 V období od XXXII. zasedání Akademického sněmu Dozorčí komise obdržela 
jednu písemnou připomínku, která se projednává. 
 

Závěrečné doporučení 
 Dozorčí komise doporučuje, aby Akademický sněm schválil Zprávu o činnosti 
Akademické rady AV ČR za období od XXXII. zasedání Akademického sněmu       
AV ČR, Návrh na úpravu kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků 
Akademie věd České republiky a Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd České 
republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2009.  
 

 Text této zprávy byl po závěrečné redakci schválen členy Dozorčí komise per 
rollam.  
 

Praha, 26. listopadu 2008                                       
 
 
 
                                                                                    
                                                          
 

                                                                 Dozorčí komise Akademického sněmu 


