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Vážení adresáti,
dovoluji si Vám zaslat pozvánku na LVIII. Akademické fórum „Kontrola hospodaření
MŠMT, vysokých škol a Akademie věd ČR“. Jeho povahu, patrnou z programu uvedeného
v pozvánce, výstižně charakterizují vstupní teze:
(1) Samosprávné instituce rozhodují suverénně s dodržením zákonných ustanovení o použití
získaných finančních prostředků.
(2) Hospodaření institucí, které jsou příjemci prostředků ze státního rozpočtu, podléhá
státní kontrole.
Je zřejmé, že lze očekávat hodnotnou diskusi přesahující pouhou informativnost tematiky
a umožňující odhadnout náročnost projednávání příslušného návrhu v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR.
S pozdravem
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