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§ 19 
Dozorčí rada 

 
(1) Dozorčí rada 
a) vykonává dohled nad činností a hospodařením veřejné výzkumné instituce; za 
tím účelem jsou její členové na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni 
kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů této instituce, 
vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav, 
b) vykonává dohled nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce a 
vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými veřejná výzkumná 
instituce hodlá  

1. nabýt nebo zcizit nemovitý majetek, 
2. nabýt nebo zcizit movitý majetek, jehož hodnota je vyšší než 
dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány 
podle zvláštního právního předpisu19) za hmotný majetek, 
3. zřídit zástavní nebo jiné věcné právo k majetku veřejné výzkumné 
instituce, 
4. založit jinou právnickou osobu, 
5. nabýt účast v existující právnické osobě, 
6. vložit majetek do jiné právnické osoby, 
7. sjednat či měnit nájemní smlouvu s dobou nájmu delší než 3 měsíce, 

c) navrhuje odvolání ředitele zřizovateli, 
d) připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke 
schválení zřizovateli, 
e) vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce, 
f) vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné 
instituce, 
g) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu veřejné výzkumné instituce a ke způsobu jejího 
hospodaření, 
h) vyjadřuje se k návrhům výzkumných záměrů veřejné výzkumné instituce, její 
další nebo jiné činnosti a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel, 
i) vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy; své vyjádření předkládá řediteli a radě 
instituce, 
j) vyjadřuje svá stanoviska k činnosti veřejné výzkumné instituce a zveřejňuje je též 
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podle odstavce 3, 
k) předkládá řediteli, radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných 
nedostatků ve výkonu jejich působnosti, 
l) předkládá zřizovateli a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti. 
(2) Dozorčí rada právní úkon neschválí, jestliže je v rozporu s požadavkem řádného 
využívání majetku veřejné výzkumné instituce k realizaci její hlavní činnosti nebo 
jestliže by jím bylo ohroženo plnění účelu, ke kterému byla veřejná výzkumná 
instituce zřízena. 
(3) Stanoviska dozorčí rady se zveřejňují ve výroční zprávě. 
(4) Členy dozorčí rady včetně jejího předsedy a místopředsedy, který zastupuje 
předsedu v době jeho nepřítomnosti, jmenuje a odvolává zřizovatel tak, aby v ní 
byli přiměřeně zastoupeni zejména zástupci zřizovatelů, popřípadě zaměstnanci 
veřejné výzkumné instituce. 
(5) Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let. Tatáž osoba může 
vykonávat funkci člena dozorčí rady nejvýše 2 po sobě jdoucí funkční období. 
(6) Dozorčí rada má nejméně 5 a nejvýše 7 členů. Počet členů dozorčí rady podle 
celkového počtu zaměstnanců veřejné výzkumné instituce a způsob jednání stanoví 
jednací řád dozorčí rady. 
(7) Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje požadavky 
podle § 17 odst. 4. Splnění těchto požadavků se prokazuje podle § 17 odst. 5. 
Členům dozorčí rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna včetně 
poskytování cestovních náhrad, spojených s výkonem funkce, v rozsahu zákona o 
cestovních náhradách. Výši odměny stanoví zřizovatel na základě zprávy o činnosti 
dozorčí rady. 
(8) Ředitel se může účastnit zasedání dozorčí rady bez hlasovacího práva. Na 
žádost ředitele je předseda dozorčí rady povinen svolat mimořádné zasedání 
dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna tuto skutečnost oznámit zřizovateli. 
 


