
S t a t u t 
 

Dozorčí komise AS Akademie věd ČR 
 
 

I. čl. 
 
 Dozorčí komise je stálým kontrolním orgánem Akademického sněmu AV ČR, 
kterému odpovídá za svou činnost. 
 
 Funkční období Dozorčí komise je shodné s funkčním obdobím Sněmu. 
 
 

II. čl. 
 
 Dozorčí komise je volena Sněmem v počtu devíti členů z řad členů Sněmu, z nichž 
nejméně tři členové jsou z řad externích členů Akademického sněmu (nejsou 
v pracovním poměru k pracovištím Akademie). Členství v Akademické radě nebo 
Vědecké radě AV ČR a funkce ředitele pracoviště Akademie vylučuje možnost členství 
v Dozorčí komisi. 
 

III. čl. 
 
 Členové komise volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu a 
místopředsedu. 
 
 Předseda nebo v  jeho zastoupení místopředseda Dozorčí komise mají právo 
zúčastňovat se všech zasedání Akademické rady. 
 
 

IV. čl. 
 
 Dozorčí komise zejména 
 
a) dohlíží 

- na dodržování stanov Akademie, 
- na plnění usnesení Akademického sněmu, zejména na dodržování schváleného 

rozpočtu Akademie, jeho změn a  rozpisu na jednotlivá pracoviště ve vztahu 
k věcnému plnění vědní politiky Akademie, 

 
b) zpracovává a předkládá Akademickému sněmu 

- svá zjištění a doporučení vztahující se k činnosti Akademie věd ČR a jejich 
orgánů, 

- svá stanoviska k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu Akademie, které 
předkládá Akademická rada Sněmu, 

- zprávu o stížnostech a námětech adresovaných Akademickému sněmu a stavu 
jejich projednání a řešení.  

 
O svých poznatcích, stanoviscích a závěrech průběžně informuje Dozorčí komise 

Akademickou radu a Vědeckou radu Akademie věd ČR. 
 
 



 
 
 

V. čl. 
 
 Pro přípravu svých stanovisek a závěrů má Dozorčí komise právo vyžadovat 
informace od výkonných orgánů AV ČR. 
 
 Dozorčí komise dostává 
 
1) zápisy z jednání Akademické rady a Vědecké rady a příslušných pomocných 
     orgánů podle rozdělovníku, 
 
2) obecně platné normy a interní směrnice v oblasti vědy a vzdělávání zejména pak 
      ty, které upravují vnitřní i vnější hospodaření. 
 
 

VI. čl. 
 
 Podle potřeby si Dozorčí komise může zřídit pracovní skupiny z členů 
Akademického sněmu a vyžádat si součinnost kontrolního odboru Kanceláře AV ČR a 
dalších odborných útvarů KAV ČR, příp. i externích expertů. 
 
 

VII. čl. 
 
 Dozorčí komise se schází nejméně dvakrát do roka. Na žádost nejméně tří členů 
Dozorčí komise musí být svolána její mimořádná schůze. 
 
 O jednání Dozorčí komise se pořizují zápisy, které obdrží všichni její členové, 
členové Akademické rady, Vědecká rada i Kancelář AV ČR. 
 
 

VIII. čl. 
 
 K úhradě nezbytných výdajů souvisejících s činností Dozorčí komise je vyčleněna 
částka z rozpočtu AV ČR. 

 


