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Brno, 14.3.2013 
Vážený pane rektore, 
 

navazuji na náš krátký rozhovor 14.2.2013 na Výročním shromáždění České konference 
rektorů na společenském večeru ve věci nelegitimity předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace. Důkaz nelegimity je vedení i všem členům České konference rektorů znám mj. ze 
zaslaných Záznamů z XXXVII. a XXXVIII. Akademického fóra. 

V důkazu citovaný právní názor, jímž někteří ústavní činitelé zaštiťují vadné usnesení vlády 
ze dne 30.11.2011 č. 891, má snadno rozpoznatelnou elementární logickou vadu. Na XXXIX. 
Akademickém fóru bude zveřejněn doklad, že tento právní názor pochází z prostředí samotné 
Sekce Legislativní rady vlády. Dlouhodobá nelegitimita vedení Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace je od jejího samotného počátku, tj. od 16.12.2011, mimo jakoukoli pochybnost. 

V usnesení  XL. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky konaného 
dne 19. dubna 2012 v Praze se v článku IV, bod 3, uvádí: 
„Akademický sněm 
[...] 
3. upozorňuje na skutečnost, že jmenování některých současných členů Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace je v rozporu se zákonem, což může zpochybnit platnost usnesení přijatých 
touto Radou.“ 

Věc se České konference rektorů, resp. vysokých škol bytostně týká. Neexistence vyjád-
ření k ní ze strany kompetentních ústavních činitelů a vedení zaintersovaných institucí, mezi 
něž vysoké školy patří, by znamenala ne-li přímo otevřený souhlas, tak vědomou či nevědomou 
podporu nezákonnosti. Z tohoto celospolečensky závažného hlediska je postoj členů České 
konference rektorů zvlášť významný. Zveřejnění stanovisek rektorů a stanoviska České 
konference rektorů by při přirozené autoritě dané tím, jak odborná i laická veřejnost postavení 
rektorů vnímá, nepochybně přispělo velmi podstatně k dodržování zákonnosti v České 
republice. 

 

S poděkováním za pozornost předmětné věci věnovanou a s pozdravem 
 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,  
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
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