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Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXXI. a XXXII. zasedáním  

Akademického sněmu 
 
 

V období mezi XXXI. a XXXII. zasedáním 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 9. 4. 2008 v Praze v budově AV ČR na Národní třídě 
komise projednala následující dokumenty: 

 
1. Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2007 
2. Zprávu o činnosti Akademické rady za období od XXXI. zasedání Akademického 

sněmu 
3. Zprávu o hospodaření Akademie věd České republiky a její závěrečný účet 
 
Ad 1. 
Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2007 
 Zpráva o činnosti Akademie věd České republiky je zpracována tradičně       
na vysoké úrovni. Je rozsáhlá, podrobná a velmi přehledná. Je zřejmé, že přípravě 
této zprávy byla věnována velká péče. Zpráva určitě dobře poslouží jako informační 
materiál pro státní orgány, spolupracující instituce a odbornou veřejnost. Dozorčí 
komise nemá k Návrhu výroční zprávy žádné připomínky. 
 
Ad 2. 
Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXXI. zasedání 
Akademického sněmu 
 
I. Plnění usnesení Akademického sněmu 

  Dozorčí komise Akademického sněmu konstatuje, že Akademická rada splnila 
usnesení XXXI. zasedání Akademického sněmu, které se konalo 18. prosince 2007. 
Dopisem předsedy Akademie věd AV ČR byla Dozorčí komise informována o řešení 
připomínek vznesených touto komisí na předchozím Sněmu. Všechny připomínky 
komise vzala Akademická rada na vědomí a vyřešila.    

    Bod II – Dozorčí komise bere na vědomí, že byla vydána a do rejstříku 
veřejných výzkumných institucí zapsána zřizovací listina Biotechnologického ústavu 
AV ČR v. v. i., že Akademická rada jmenovala orgány tohoto ústavu a uskutečnila 
další opatření vztahující se k jeho vzniku a k zahájení jeho činnosti dne 1. ledna 
2008.  
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II. Koncepční a vědecko-organizační záležitosti 
 Zařazení do nejvyššího kvalifikačního stupně 5 projednává Koordinační 
komise. Dozorčí komise se domnívá, že projednávat je třeba pouze případy 
pracovníků, kteří mají být do tohoto stupně nově zařazeni nebo případné změny        
v zařazení. Projednání všech pracovníků by pro Koordinační komisi představovalo 
příliš velké a zbytečné zatížení.  

 
IV. Institucionální a účelová podpora výzkumu  
 Dozorčí komise bere na vědomí zprávu o udělení grantů GA AV. Z výsledků 
grantové soutěže je zřejmé, že se díky nedostatku finančních prostředků podstatně 
snížila úspěšnost grantových žádostí. GA AV ČR byla první dobře fungující vědeckou 
grantovou agenturou. Dozorčí komise bere s uspokojením na vědomí, že Akademic- 
ká rada souhlasila s vyhlášením XIX. kola veřejné soutěže o standardní a juniorské 
badatelské grantové projekty s předpokládaným zahájením od 1. ledna 2009, ale 
s politováním konstatuje, že má tato agentura zaniknout. 

 
VI. Spolupráce Akademie věd AV ČR s vysokými školami a s aplikovaným výzku- 
mem a podnikatelskou sférou 
 Dozorčí komise s uspokojením konstatuje, že je tato spolupráce dobrá a že je 
třeba dále ji rozvíjet. Týká se to zejména spolupráce s podnikatelskou sférou. 
 
IX. Finanční, organizační a kontrolní činnost Akademie věd ČR 
  Dozorčí komise vzala na vědomí, že činnost ukončila Komise pro řešení 
nemovitých a movitých věcí a závazků v souvislosti s přechodem pracovišť             
na veřejné výzkumné instituce a že bude zřízena Majetková komise jako poradní 
orgán Akademické rady. Dozorčí komise vzala na vědomí také to, že se rozhodlo      
o vlastnictví budovy v Praze 1, Valentinské ulici a že se o vlastnictví dalších dvou 
nemovitostí ještě jedná. 

 
Ad 3. 
Zpráva o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2007 a její 
závěrečný účet  
 Z úvodu této zprávy vyplývá, že z hlediska výdajů na výzkum a vývoj státního 
rozpočtu byl rok 2007 výjimečný. Relativní úroveň podpory výzkumu a vývoje 
vzrostla po létech stagnace na 0,61 % HDP. Dozorčí komise však konstatuje, že 
stále ještě nedosahuje kdysi uvažovaných 0,7 %.  
 Zpráva o hospodaření je tradičně velmi dobře připravená. Dozorčí komise má 
k  této zprávě pouze drobné připomínky. Na str. 6  nahoře se uvádí, že se opět poně-  
kud zpomalil růst celkového objemu platů zaměstnanců, což jistě není potěšitelné.   
 Ze zprávy i tabulek vyplývá, že Akademie věd České republiky předepsaný 
rozpočet nepřekročila. V posledním odstavci na str. 12 je komentováno využití 
rezerv. Dozorčí komise se navíc na základě dokumentace poskytnuté RNDr. Jiřím 
Rákosníkem, CSc., členem Akademické rady, odpovědným za koncepční ekonomic- 
ké a finanční záležitosti, podrobně s rozdělením a využitím rozpočtové rezervy 
seznámila.  
 Na financování projektu tokamak COMPASS D bylo z rezervního fondu 
použito 28 301 000 Kč investičních prostředků Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 
Kolik byly  celkové náklady tohoto projektu? 
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 Dozorčí komise plně souhlasí s posledním odstavcem závěru Zprávy, že totiž 
další rozvoj vývojových a výzkumných kapacit za cenu omezování nebo likvidace 
kapacit stávajících nemůže vést ke zvýšení úrovně a výkonnosti výzkumu a vývoje 
v ČR.        
 
Stížnosti a připomínky 
 V období od XXXI. zasedání Akademického sněmu neobdržela Dozorčí 
komise žádné stížnosti a připomínky.  
 
Závěrečné vyjádření     
 
 Dozorčí komise konstatuje, že Akademická rada splnila usnesení XXXI. 
zasedání Sněmu AV ČR. Akademická rada se zhostila svých úkolů se ctí,  
přestože je její situace při obhajobě činnosti AV ČR obtížná. Dozorčí komise 
navrhuje, aby Akademický sněm schválil Návrh výroční zprávy o činnosti 
Akademie věd České republiky za rok 2007, Zprávu o činnosti Akademické rady 
za období    od XXXI. zasedání Akademického sněmu a Zprávu o hospodaření 
Akademie věd České republiky v roce 2007 a její závěrečný účet. 
 
 Text této zprávy byl po závěrečné redakci schválen členy Dozorčí komise per 
rollam. 
  
V Praze dne 11. dubna 2008                                               

      
  
    
 
 
 

 
 

       Dozorčí komise Akademického sněmu 
 
 
 


