Jednací řád
Dozorčí komise AS Akademie věd ČR
Dozorčí komise AS Akademie věd ČR (dále jen DK) vypracovala v souladu s
bodem III/3 usnesení 2. zasedání Akademického sněmu a schválila na svém
zasedání dne 29. 11. 1993 a 27. 6. 1994 tento jednací řád DK:

Část první
Dozorčí komise
§ 1
Postavení, složení a funkční období DK jsou dány Statutem Dozorčí komise
Akademického sněmu AV ČR, který byl schválen na II. zasedání Akademického
sněmu dne 25. 10. 1993, ve znění schváleném IV. zasedáním Akademického sněmu
dne 14. 6. 1994 s úpravou podle Stanov AV ČR schválenou na zasedání Dozorčí
komise 26. 4. 2007.
§ 2
1) Komise se schází k zasedání dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka.
O svolání schůze může požádat kterýkoli její člen.
Na žádost nejméně tří členů Dozorčí komise musí být svolána její mimořádná
schůze.
2) Zasedání DK svolává a řídí předseda nebo místopředseda, příp. jimi pověřený člen
DK.
3) Jako pozvánka na zasedání může sloužit zápis z jednání DK s uvedeným datem
příštího zasedání.
Písemné podklady připravené pro jednání DK budou rozeslány nejpozději pět dnů
před zasedáním.
4) Zasedání komise se účastní tajemník DK a k jednotlivým bodům pořadu mohou být
přizvány i další osoby, jichž se projednávané otázky týkají.

Část

druhá

Jednání komise
§ 3
Dozorčí komise je způsobilá jednat a usnášet se za přítomnosti nadpoloviční
většiny svých členů.
§ 4
Všechna stanoviska, doporučení a Statutem DK stanovené zprávy musí být
řádně projednány a rozhodnuty na zasedání DK.
§ 5
1) V úvodu svého jednání schválí DK program zasedání. O případných návrzích členů
na doplnění či změnu programu rozhodne DK při schvalování programu.
2) O usnesení (stanoviscích a návrzích) se hlasuje zdvižením ruky, pokud se nikdo
z přítomných nevysloví pro tajné hlasování.
3) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů DK.
4) Ke schválení všech materiálů předkládaných Sněmu AV ČR je třeba nadpoloviční
většina hlasů všech členů DK.
5) Neodkladné záležitosti a návrhy je možno projednat per rollam, se stejnými
pravidly pro přijetí návrhu jako v odst. 3.
Z vážných důvodů lze takovéto projednávání návrhu pozastavit a požádat o
mimořádné zasedání komise dle § 2, odst. 1.

Část třetí
Volba a odvolání předsedy a místopředsedy Dozorčí komise
§ 6
1) Členové DK volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu a místopředsedu.
2) Ke zvolení předsedy a místopředsedy je potřebná nadpoloviční většina platných
hlasů všech členů Dozorčí komise.

Nezíská-li nadpoloviční většinu v první kole volby žádný kandidát, koná se druhé
kolo, do kterého postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů získaných
v prvním kole.
Pokud ani v druhém kole nezíská žádný z obou kandidátů nadpoloviční většinu
platných hlasů, považuje se za zvoleného kandidát, který dosáhl v obou kolech
celkově nejvyššího počtu odevzdaných platných hlasů.
3) O odvolání předsedy nebo místopředsedy DK z funkce rozhodují členové DK
tajným hlasováním. K platnosti rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina
platných odevzdaných hlasů všech členů DK.

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení
§ 7
1) Zápis ze zasedání DK pořizuje a předkládá ke schválení předsedajícímu tajemník
DK. Rozesílání zápisu se řídí Statutem DK, případně rozhodnutím předsedy DK.
2) Nebylo-li hlasování o usnesení DK jednomyslné, může být na žádost oponujícího
člena DK uvedeno v zápise jeho stanovisko.
§ 8
1) Pro přípravu svých stanovisek a zpráv má komise právo dle Statutu DK vyžadovat
prostřednictvím předsedy, místopředsedy, příp. komisí pověřeného člena DK
informace od všech orgánů AV ČR.
2) Stanoviska, doporučení a zprávy DK po projednání dle § 4, předkládá předseda,
místopředseda nebo komisí pověřený člen DK orgánům AV uvedeným v čl. IV.
Statutu DK nebo v neodkladných případech předsedovi Akademie, resp. věcně
příslušnému členu předsednictva Akademické rady.
§ 9
1) Podle potřeby si DK může zřídit v souladu se Statutem pomocné a poradní orgány,
které předkládají svá stanoviska DK.
2) Vedoucím pomocného nebo poradního orgánu je pověřený člen DK.
§ 10
Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 26. 4. 2007.

