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M. Kopicov á 17.1.2013  14:27

„… Dala jsem pokyn Sekretariátu RVVI 
připravit materiál pro Ú řad vlády a pana 
premiéra s variantami řešení právn ích 
otázek spojených s členstv ím několika 
členů v RVVI. Jde o dv ě varianty n ápravy 
současného stavu - právn í výklad 
potvrzený Legislativn í radou vlády nebo 
revokace usnesen í vlády. Takto je
materiál p řipraven, …“
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XXXVII. Akademické fórum
Praha, 24.1.2013

Právní stav RVVI

Martin Černohorský
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Argumentace činitel ů vyjad řujících  názor, že vláda 
nepochybila:
„Podle legislativc ů“, „Podle Legislativní rady vlády“, 
apod., ale také vyjád ření citující p řesně nebo voln ě
existující dokumentaci.

Existující dokumenty:
1. Podkladová argumentace, zpracovaná Sekcí
Legislativní rady vlády, pro osobní právní názor paní
místop ředsedkyn ě vlády na p ředmětnou problematiku.
2. Osobní právní názor m ístop ředsedkyn ě vlády a 
předsedkyn ě Legislativní rady vlády.
3. Dokumenty opírající se zdrojov ě o dokument 2.
4. Ústní vyjád ření opírající se zdrojov ě o dokument 2.
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1.  Dvě zákonná ustanovení. Rozporné interpretace.

2.  Usnesení vlády z 5.10.2011 a z 30.11.2011.

3.  Názory členů RVVI. 

4.  Názory členů vlády. 

5.  Funkčnost Legislativní rady.

6.  Nápravná aktivita zevnit ř RVVI.
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Sbírka zákon ů č. 211/2009
obsahuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb.
ZÁKON o podpo ře výzkumu, experimentálního vývoje  
a inovací, 

§ 35  Rada pro výzkum vývoj a inovace
(1) Rada pro výzkum vývoj a inovace je odborným a 
poradním orgánem vlády pro oblast výzkumu, vývoje a  
inovací.
(3) Rada pro výzkum, vývoj a inovace má 17 členů
včetně předsedy.
(6) ... Funkční období členů Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace je čtyřleté. Člen Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace m ůže být jmenován nejvýše na dv ě po sob ě
následující funk ční období.
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(1)Rada má 17 členů.
(2) Člen může být jmenován 
nejvýše na dvě po sobě
následující funkční období.
Funkční období je čtyřleté.
Po ukon čení druh ého 
funk čního obdob í mus í být 
nejm éně čtyřletá pauza.



77

Počet jmenování není omezen, avšak po dvou po sob ě

následujících jmenováních, mezi nimiž je časový 
odstup menší než čtyřletá doba trvání norm álního 
funk čního období, m ůže dojít k dalšímu jmenování až
po uplynutí doby ne kratší čtyř let. 

Jiná formulace téhož:
Jestliže mezi dv ěma po sob ě následujícími funk čními 

obdobími, jakkoli eventuáln ě kratšími než čtyři roky, 
neuplynuly čtyři roky nebo doba delší, m ůže dojít 
k dalšímu jmenování ne d říve než za čtyři roky. 
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Jestliže mezi dvěma po sobě
následujícími funkčními 
obdobími, jakkoli eventuálně
kratšími než čtyři roky, 
neuplynuly čtyři roky nebo doba 
delší, může dojít k dalšímu 
jmenování ne dříve než za čtyři 
roky.
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(1) Zákon 130/2002 Sb., § 35  odst. 3: 
Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

má 17 členů včetně předsedy.

Vláda svým usnesením způsobila, že 
ustanovení zákona o počtu členů Rady 
nebylo v době od 6.10.2011 do 
30.11.2011 splněno (v uvedené době
měla Rada jednoho člena).
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(2) Zákon 130/2002 Sb., § 35  odst. 6:
... Funkční období členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace je 

čtyřleté.   Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace m ůže být 
jmenován nejvýše na dv ě po sob ě následující funk ční období .

Vláda svým usnesením porušila ve třech případech 
ustanovení zákona, že člen RVVI může být jmenován 
nejvýše na dvě po sobě následující funkční období. Pro 
chybný postup vlády zůstala RVVI i po 30.11.2011 ve stavu 
neodpovídajícím zákonu, už z jiného než předchozího 
důvodu: Tři ze sedmnácti členů byli usnesením 
z 30.11.2011 jmenováni v rozporu se zákonem a jejich 
působení v Radě je nelegitimní, a nelegitimní jsou tedy i 
úkony Rady, na nichž se od 1.12.2011 do současnosti 
(leden 2013) podílelí. V prosinci 2011 vzniklý nezákonný 
stav trvá. 
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1. Počet členů rady

Možnost odchylky od stanoveného počtu 
členů.

Specifikace v zákoně chybí.

Rozhodnutí soudu na základě jiných 
zákonných ustanovení.
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2. Časový odstup po dvojím jmenování.

Možnost zkrácení funkčního období
s výkonem funkce (má jak vláda, tak člen 
Rady).

Nemožnost zkrácení „oddechového“
nejméně čtyřletého odstupu po dvojím 
jmenování „po sobě“, tj. při jmenování
následujícím po předchozím jmenování
s odstupem kratším než čtyři roky (délka 
standardního funkčního období). 
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Možnost zkrátit čtyřletý „oddychový“
odstup by d ávala
(až na jednodenn í přestávku 
vždy po osmi letech)
možnost trvalého členstv í v Radě,
což zákon evidentn ě nepřipou ští.
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Zastánci n ázoru, že zákon nebyl poru šen, 
operují s t ěmito dv ěma právn ími n ázory:

(1) JUDr. Hana Graclová: „Členství v Radě je ve smyslu §
35 odst. 6 z. č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, omezeno nejvýše dvěma po sobě následujícími 
obdobími. Pokud je člen Rady odvolán, jeho funkční období
skončí. Není-li bezprostředně poté znovu jmenován, není
naplněna dikce § 35 odst. 6 z. č. 130/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – dvou po sobě následujících 
funkčních období.

Aby bylo možno považovat dvě funkční období, mezi 
nimiž existovala přestávka, za po sobě jdoucí, musela by 
zákonná úprava obsahovat fikci, která by stanovila, jak  
dlouhé časové období přestávky mezi dvěma funkčními 
obdobími je třeba považovat za nulitní.“
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(2) Mgr. Karolína Peake, m ístop ředsedkyn ě vlády, p ředsedkyn ě
Legislativní rady vlády, 11. ledna 2012:

„Funk ční období členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace je čtyřleté. 
Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace m ůže být jmenován nejvýše 
na dvě po sob ě následující funk ční období.“
Smyslem tohoto ustanovení je zejm éna určit nep řekročitelný časový 
limit  pro výkon funkce a časově jej omezit na dobu nejvýše celkem 
8 let, po jejímž napln ění musí být člen odvolán, nebo ť nadále už
přestává spl ňovat podm ínku časového limitu pro výkon funkce. Co 
do důsledk ů je účelem tohoto ustanovení ze zákona „vyvolat“
povinnost obm ěny členů Rady po napln ění časového limitu  8 let 
členství konkrétní osoby v Rad ě novými osobnosmi, a tak vytvo řit 
podm ínky pro eliminaci stagnace činnosti Rady pr ůběžnou 
obměnou odborník ů v dané oblasti.

Rozhodnou zákonnou podm ínkou je stanovení časově nepřerušené
následnosti po sob ě jdoucích funk čních období. V p řípadě, že tato 
funk ční období na sebe z jakýchkoli d ůvodů bezprost ředně
nenavazují, lze dovodit, že se nejedná o „po sob ě následující funk ční
období.“
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Karolína Peake, m ístop ředsedkyn ě vlády, p ředsedkyn ě
Legislativní rady vlády, 11. ledna 2012:

„S ohledem na výše uvedené zastávám názor, že 
v daném p řípadě vláda p ři jmenování nových členů Rady 
postupovala v souladu se zákonem a k Vámi 
namítanému porušení zákona o podpo ře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací ze strany vlády 
nedošlo.
S odvoláním na dikci Vašeho dopisu sou časně sděluji, 
že nemám námitek proti zve řejnění mé odpov ědi na 
připravovaném XXVIII. Akademickém fóru. Nicm éně
jsem nucena upozornit na to, že toto vyjád ření je pouze 
můj osobní právní názor a proto jej nelze považovat za 
oficiální či závazný výklad zákona.“

„
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Uvedené právní názory (1) a (2) jsou pochybené. 

(1) Z prvního lze dovodit, že členem RVVI je možno být 
až na libovoln ě krátká p řerušení (nap ř. i jen 
jednodenní) nep řetržit ě po libovolnou dobu.

(2) Z druhého lze dovodit, že po čet jmenování m ůže být 
během celkem osmiletého výkonu funkce 
rozprost řeného do libovoln ě dlouhého období
(např. 40 let) neomezený.

Při respektování zákona musejí uplynout od 
ukon čení působnosti dvou na sebe 
navazujících jmenování k ú činnosti dalšího 
jmenování nejm éně čtyři roky. 
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. listopadu 2011 č. 891
o jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda jmenuje s ú činností od 1. prosince 2011
členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace

1. Ing. Karla Aima, CSc.,
2. doc. Ing. Jiřího Cieńciału, CSc.,
3. Ing. Jaroslava Doležala, CSc., dr.h.c.,

3 4. prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D., LL.M., 
3 5. Ing. Zby ňka Frolíka,

6. prof. Ing. Rudolfa Haňku, MA, Ph.D., FEng.,
7. RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.,
8. prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych.,
9. prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., dr.h.c., 
10. prof. RNDr. Tomáše Jungwirtha, Ph.D., 

3 11. PhDr. Miroslavu Kopicovou,
12. prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.,
13. prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., 
14. doc. RNDr. Karla Olivu, Dr., 
15. plukovníka prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc., 
16. prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Provede:
předseda vlády
Předseda vládyRNDr. Petr Nečas, v. r.



1919

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. kv ětna 2010 č. 360
o odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda

I. odvolává ke dni 10. kv ětna 2010 z funkce člena Rady pro výzkum, vývoj a   inovace
- PhDr. Miroslavu Kopicovou ,
- Ing. Jaroslava Doležala, CSc.,
- prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc.,
- prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D.,
- Ing. Zby ňka Frolíka,
- prof. Ing. Jana Hrona, DrSc., dr.h.c.,
- Ing. Martina Jahna,
- Ing. Miroslava Janečka, CSc.,
- doc. Ing. Michala Koreckého, Ph.D.,
- prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.,
- prof. PhDr. Petra Matějů, Ph.D.,
- Ing. Vladimíra Nekvasila, DrSc.,
- doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc.,
- prof. Ing. Pavla Vlasáka, DrSc.;

II. jmenuje s ú činností od 11. kv ětna 2010 členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace
2 - PhDr. Miroslavu Kopicovou, ministryni školství, m ládeže a t ělovýchovy ,
2 - prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D.,  p ředsedu České konference rektor ů,
2 - prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc., p ředsedu Rady vysokých škol,

- prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr.h.c., předsedu Akademie věd České republiky,
- Ing. Jaroslava Míla, MBA, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky,
- prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.,
- prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc.,
- prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Ph.D.,
- prof. Ing. Rudolfa Haňku, MA, Ph.D.,
- Ing. Karla Aima, CSc.,
- prof. RNDr. Pavla Hobzu, DrSc.,
- doc. RNDr. Karla Olivu, Ph.D.,
- doc. Ing. Jiřího Ciencialu, CSc.,
- Ing. Pavla Kafku, dr.h.c.,

2 - Ing. Zby ňka Frolíka ,
- doc. Ing. Karla Pospíšila Ph.D. 

Provede:
předseda vlády
Předseda vládyIng. Jan Fischer, CSc., v. r.
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. kv ětna 2010 č. 360
o odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda

I. odvolává ke dni 10. kv ětna 2010 z funkce člena Rady pro 
výzkum, vývoj  a  inovace

- PhDr. Miroslavu Kopicovou,
- Ing. Jaroslava Doležala, CSc.,
- prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc.,
- prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D.,
- Ing. Zby ňka Frolíka,
- prof. Ing. Jana Hrona, DrSc., dr.h.c.,
- Ing. Martina Jahna,
- Ing. Miroslava Janečka, CSc.,
- doc. Ing. Michala Koreckého, Ph.D.,
- prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.,
- prof. PhDr. Petra Matějů, Ph.D.,
- Ing. Vladimíra Nekvasila, DrSc.,
- doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc.,
- prof. Ing. Pavla Vlasáka, DrSc.;
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II. jmenuje s ú činností od 11. kv ětna 2010 členem Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace

2 - PhDr. Miroslavu Kopicovou, ministryni školství, m ládeže a tělovýchovy ,
2 - prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D.,  p ředsedu České konference rektor ů,
2 - prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc., p ředsedu Rady vysokých škol,

- prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr.h.c., předsedu Akademie věd České republiky,
- Ing. Jaroslava Míla, MBA, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky,
- prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.,
- prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc.,
- prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Ph.D.,
- prof. Ing. Rudolfa Haňku, MA, Ph.D.,
- Ing. Karla Aima, CSc.,
- prof. RNDr. Pavla Hobzu, DrSc.,
- doc. RNDr. Karla Olivu, Ph.D.,
- doc. Ing. Jiřího Ciencialu, CSc.,
- Ing. Pavla Kafku, dr.h.c.,

2 - Ing. Zby ňka Frolíka ,
- doc. Ing. Karla Pospíšila Ph.D. 

Provede:
předseda vlády

Předseda vládyIng. Jan Fischer, CSc., v. r.
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. listopadu 2011 č. 891
o jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda jmenuje s ú činností od 1. prosince 2011
členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace

1. Ing. Karla Aima, CSc.,
2. doc. Ing. Jiřího Cieńciału, CSc.,
3. Ing. Jaroslava Doležala, CSc., dr.h.c.,

(4?)3 4. prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D., LL.M., 
3 5. Ing. Zby ňka Frolíka,

6. prof. Ing. Rudolfa Haňku, MA, Ph.D., FEng.,
7. RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.,
8. prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych.,
9. prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., dr.h.c., 
10. prof. RNDr. Tomáše Jungwirtha, Ph.D., 

(4?)3 11. PhDr. Miroslavu Kopicovou,
12. prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.,
13. prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., 
14. doc. RNDr. Karla Olivu, Dr., 
15. plukovníka prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc., 
16. prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Provede:
předseda vlády
Předseda vlády RNDr. Petr Nečas, v. r. 



2323

MĚLO SE STÁT
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne ......... č. ...
o odvolání z funkce člena  Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
a o jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda
odvolává ke dni [den D] z funkce člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace

- prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc.,
- prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr.h.c.,
- Ing. Jaroslava Míla, MBA,
- prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.,
- prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Ph.D.,
- prof. RNDr. Pavla Hobzu, DrSc.,
- Ing. Pavla Kafku, dr.h.c.,
- doc. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D.

jmenuje s účinností od [den D+1] členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace
- Ing. Jaroslava Doležala, CSc., dr.h.c.,
- RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.,
- prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych.,
- prof. RNDr. Tomáše Jungwirtha, Ph.D., 
- prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.,
- prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., 
- plukovníka prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc., 
- prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc                                                         

Provede:
předseda vlády
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. října 2011 č. 739
o odvolání Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda odvolává ke dni 5. října 2011
z funkce člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace

- PhDr. Miroslavu Kopicovou,
- prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D.,
- prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc.,
- prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr.h.c.,
- Ing. Jaroslava Míla, MBA,
- prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.,
- prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc.,
- prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Ph.D.,
- prof. Ing. Rudolfa Haňku, MA, Ph.D.,
- Ing. Karla Aima, CSc.,
- prof. RNDr. Pavla Hobzu, DrSc.,
- doc. RNDr. Karla Olivu, Ph.D.,
- doc. Ing. Jiřího Ciencialu, CSc.,
- Ing. Pavla Kafku, dr.h.c.,
- Ing. Zby ňka Frolíka ,
- doc. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D.

Provede:
předseda vlády
Předseda vládyRNDr. Petr Nečas, v. r. 
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V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y 
Č.j.:2272/11 V Praze dne 4. října 2011 

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve st ředu 5. října 2011 v 09:00 hod. 

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

C. K projedn ání bez rozpravy:
15. 

Návrh na odvolání členů
Rady pro výzkum, vývoj a inovace

č.j. 1006/11 
Předkládá: předseda vlády 
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V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y 
Č.j.:2288/11 V Praze dne 29. listopadu 2011 

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ
REPUBLIKY

která se koná ve st ředu 30. listopadu 2011 v 09:00 hod. 
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

C. K projedn ání bez rozpravy:
16. 

Návrh na jmenov ání členů
Rady pro výzkum, vývoj a inovace

č.j. 1209/11 
Předkládá: předseda vlády 



2727

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. listopadu 2011 č. 891
o jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda jmenuje s ú činností od 1. prosince 2011
členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace

1. Ing. Karla Aima, CSc.,
2. doc. Ing. Jiřího Cieńciału, CSc.,
3. Ing. Jaroslava Doležala, CSc., dr.h.c.,

3 4. prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D., LL.M., 
3 5. Ing. Zby ňka Frolíka,

6. prof. Ing. Rudolfa Haňku, MA, Ph.D., FEng.,
7. RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.,
8. prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych.,
9. prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., dr.h.c., 
10. prof. RNDr. Tomáše Jungwirtha, Ph.D., 

3 11. PhDr. Miroslavu Kopicovou,
12. prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.,
13. prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., 
14. doc. RNDr. Karla Olivu, Dr., 
15. plukovníka prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc., 
16. prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Provede:
předseda vlády
Předseda vlády RNDr. Petr Nečas, v. r.
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Připomínám reakci místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla 
Schwarzenberga, který ve svém dopise ze dne 8. června 2012, č.j. 
107205/2012-KSAP, píše:
„Vážený pane profesore,
děkuji za Váš dopis ze dne 31. května 2012, jímž jste mne upozornil na 
okolnosti  jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace usnesením vlády 
č. 891 ze dne 30. listopadu 2011. K Vaší žádosti uvádím následující.

Jsem si v ědom, že podle § 35 zákona č. 130/2002 Sb., v platném 
znění, i článku 6 Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace je členy Rady 
možno jmenovat nejvýše na dv ě po sob ě následující funk ční
období. T ři členové jmenovaní na základ ě výše uvedeného 
usnesení byli p řitom členy již ve dvou uplynulých funk čních 
obdobích. P řijetí usnesení vlády č. 891 jsem proto na jednání
vlády dne 30. listopadu 2011 nepodpo řil. Požádal jsem také o 
předložení upraveného materiálu do meziresortního 
připom ínkového řízení, aby navržené složení Rady bylo v souladu 
se zákonem, m ůj návrh však ve vlád ě nezískal dostate čnou 
podporu.
S pozdravem

K. Schwarzenberg   m.p.“
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Jsem si v ědom, že podle § 35 zákona č. 
130/2002 Sb., v platn ém znění, i článku 6 
Statutu Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace je členy Rady mo žno jmenovat 
nejvý še na dv ě po sob ě následující
funk ční obdob í. Tři členov é jmenovan í na 
základě výše uveden ého usnesen í byli 
přitom členy již ve dvou uplynulých 
funk čních obdob ích.
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Přijetí usnesen í vlády č. 891 jsem proto 
na jedn ání vlády dne 30. listopadu 2011 
nepodpo řil. Po žádal jsem tak é o 
předlo žení upraven ého materiálu do 
meziresortn ího p řipom ínkov ého řízení, 
aby navržen é slo žení Rady bylo 
v souladu se zákonem, m ůj návrh v šak 
ve vlád ě nezískal dostate čnou podporu.
S pozdravem

K. Schwarzenberg   m.p.“



3131

Poseminární poznámka:
Pravděpodobn ě byl v nastalé situaci uplatn ěn již uvedený a níže opakovaný osobní
právní názor (2) místop ředsedkyn ě vlády a p ředsedkyn ě LRV paní Mgr. K. Peake na 
předmětnou problematiku, pro kterou podkladovou argumenta ci zpracovala Sekce 
Legislativní rady vlády (proto ty pozd ější v dobré ví ře šířené a přijímané odkazy 
„podle legislativc ů“, resp. „podle Legislativní rady vlády“, a proto te n na první
pohled zcela nepochopitelný neúsp ěch snah o získání „slíbeného“ oficiálního 
vyjád ření Legislativní rady vlády, když jejím členům je nepochybn ě jasné, že zákon 
byl porušen), a toto zd ůvodn ění, jehož vadnost je, jak bylo ukázáno, snadno 
prokazatelná, ovlivnilo nejen členy vlády, ale následn ě jeho ší řením i n ěkteré členy 
RVVI a řadu dalších zastánc ů názoru, že zákon nebyl porušen, v četně některých z 
nejvyšších ústavních činitel ů., především samotného pana premiéra, který byl 
takto uveden v omyl, na který ho dosud nikdo z jeho  poradc ů zřejmě neupozornil..

(2) „... Smyslem tohoto ustanovení je zejména určit nepřekročitelný 
časový limit pro výkon funkce a časově jej omezit na dobu nejvýše 
celkem 8 let, po jejímž naplnění musí být člen Rady odvolán, ... 
Rozhodnou zákonnou podmínkou je stanovení časově nepřerušené
následnosti po sobě jdoucích funkčních obdobích 
. V případě, že tato funkční období na sebe z jakýchkoli důvodů
bezprostředně nenavazují, lze dovodit, že se nejedná o „po sobě
následující funkční období“ ve smyslu § 35 odst. 6 věty poslední
zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje  a inovací, což je 
případ výše uvedených nově jmenovaných členů Rady. …“
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16.Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace č.j. 1209/11 

Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády 
a přijala usnesení č. 891.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11 a proti 1.
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. listopadu 2011 č. 891
o jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda jmenuje s ú činností od 1. prosince 2011
členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace

1. Ing. Karla Aima, CSc.,
2. doc. Ing. Jiřího Cieńciału, CSc.,
3. Ing. Jaroslava Doležala, CSc., dr.h.c.,

3 4. prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D., LL.M., 
3 5. Ing. Zby ňka Frolíka,

6. prof. Ing. Rudolfa Haňku, MA, Ph.D., FEng.,
7. RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.,
8. prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych.,
9. prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., dr.h.c., 
10. prof. RNDr. Tomáše Jungwirtha, Ph.D., 

3 11. PhDr. Miroslavu Kopicovou,
12. prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.,
13. prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., 
14. doc. RNDr. Karla Olivu, Dr., 
15. plukovníka prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc., 
16. prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Provede:
předseda vlády
Předseda vládyRNDr. Petr Nečas, v. r. 
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Miroslava Kopicov á: 

Pokud jde o legitimitu jmenov ání
členů RVVI, byl vznesen dotaz 
v průběhu zased ání Rady dne 
16.12.2011 na pana p ředsedu Rady. 
Z jeho odpov ědi vyplynulo, že pan 
předseda vych ází z výkladu, který 
takov é jmenov ání umo žňuje.
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Karel Oliva 9.1.2012 21:16
„... Na prvním (a zatím jediném) zasedání nové RVVI 
jsem proto v bod ě jednání "R ůzné" požádal p ředsedu 
RVVI a současně premiéra vlády ČR dr. P. Nečase o 
vysv ětlení v ěci a zvlášt ě pak o to, aby členům RVVI 
bylo takové stanovisko,v ideálním p řípadě formulované
legislativní radou vlády či jiným subjektem, jehož
právní kompetence jsou (na rozdíl nap ř. od mých) 
nezpochybnitelné, poskytnuto - mj. proto, aby jeho 
přesným zn ěním bylo možno argumentovat p řed 
zástupci m édií. Pan p ředseda RVVI mi na zasedání
podal ústní vysv ětlení opírající se o výklad "2 x 4 roky" 
(detaily asi nemusím vypisovat, jsou všeobecn ě

známy), písemné vyjád ření jsem zatím nedostal (ale 
dle kuloárních údaj ů byla legislativní rada vlády o 
vypracování stanoviska k v ěci požádána). ...“
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Jiří Málek 9.1.2012 10:15
„... Na prvním zasedání nov ě jmenované Rady byli 
členové prost řednictvím pana premiéra též seznámeni 
se stanoviskem Legislativní rady vlády. Pokud jsem 
vše správn ě pochopil, tak je argumentace Legislativní
rady založena na úmyslu zákonodárce nep řipustit delší
souvislé členství v RVVI než 8 let. Dalším argumentem 
je kontinuita existence RVVI po jejím rozpušt ění, nebo ť
i v tomto p řípadě právn ě existovala, protože m ěla 
jednoho člena, tj. p ředsedu vlády. N ázor Legislativní
rady vlády se mi zdá p řijatelný. Tím však není
vylou čena existence i jiných právních názor ů. V 
konečném důsledku však za jmenování RVVI 
zodpovídá vláda, a proto není p řekvapivé, že se řídí
názorem své Legislativní rady. ...“
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Rudolf Ha ňka  3.1.2012 18:44
„... Proto jsem akceptoval názor Legislativní rady 
vlády, který pokud jsem to dob ře pochopil, je založen 
na tom, že je d ůležité vzít v úvahu co bylo zám ěrem 
zákona - jinými slovy nep řekro čit dohromady 8 let 
členství. Což se v žádném p řípadě nestalo. ...“

Rudolf Ha ňka   3.1.2011  22:35
„... Jak jsem vam napsal, sam jsem mel pochybnosti,  
ale nejsa pravnik jsem akceptoval nazor Legislativn i 
rady vlady. Mne samotneho ponekud argument, ze je 
dulezite dbat na to ceho chtel zakon dosahnout, 
ponekud zarazi. Vetsinu zivota travim v zemi, kde 
nerozhoduje co tvurci zakona mohli mit na mysli, al e 
pouze a presne to co v zakone stoji. ...“
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Zdeněk Havlas:

„... Stejn ě jako v ětšinu ostatních členů RVVI mě
znepokojuje možný legislativní proh řešek p ři 
jmenování Rady. Práce v tomto orgánu by ztrácela na 
smyslu pokud by legitimita nebyla zaru čena. Proto 
jsem si nechal zpracovat nezávislé právní stanovisko 
(sám jako chemik k tomu nejsem povolán). Kopii
tohoto stanoviska Vám poskytuji. Podle tohoto 
stanoviska k porušení zákona nedošlo. Toto 
stanovisko jsem poskytl Ú řadu vlády s žádostí o 
vyjád ření
Legislativní rady. Bohužel do této chvíle toto vyjád ření
nemám, proto je t řeba považovat tuto otázku stále za 
otev řenou. ...“
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Vladimír Ma řík:

„... Verim, ze se Vam dostane oficialniho vyjadreni L egislativni 
rady vlady, ktera je nejkompetentnejsi v teto otazce a ktera slibila 
se vyjadrit.“
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Kamil Jankovský, ministr pro m ístní rozvoj, 19. června 
2012:

„... K dané problematice sd ěluji, že ... bylo vycházeno 
z dikce, že rozhodnou podm ínkou je nep řerušená
následnost po sob ě jdoucích funk čních obdobích.
S vědom ím uvedené skute čnosti jsem p ři jednání vlády 
uplat ňoval stanovisko, které bylo v souladu 
s navrhovatelem p říslušných materiál ů, jimiž byli 
odvoláni a s časovým odstupem následn ě jmenováni 
členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace.“
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Alena Han áková, ministryn ě kultury, 
13.06.2012:

„... Dle m ého osobn ího n ázoru, pokud člen 
nepřekro čí dobu členství dvou funk čních 
obdob í tedy osmi let, nejedn á se o skute čnost, 
pro kterou by nemohl být jmenován členem 
Rady pro výzkum, vývoj a inovace.“
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Petr Fiala, ministr školství, mládeže a t ělovýchovy, 11. 
června 2012:

„... Na základ ě Vaší žádosti dovoluji si Vám sd ělit, že 
jsem se již v minulosti k tomuto tématu opakovan ě

vyjád řil, a to jak písemn ě tak i v diskusi p ři svém 
vystoupení na Akademickém fóru. V tuto chvíli mi 
nejsou známy žádné nové skute čnosti, které by mohly 
moje dosavadní stanovisko m ěnit.“
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Jan Gregor, nám ěstek ministra financí, 11. června 
2012:
„... Ke zp ůsobu jmenování nových členů Rady dle výše 
uvedeného usnesení vlády existuje stanovisko 
Legislativní rady vlády, z n ěhož vyplývá, že v p řípadě, 
že tato funk ční období na sebe z jakýchkoli d ůvodů
bezprost ředně nenavazují, lze dovodit, že se nejedná o 
„po sob ě následující funk ční období“ ve smyslu § 35 
odst. 6 v ěty poslední zákona č. 130/2002 Sb., o podpo ře 
výzkumu, vývoje a inovací, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. I když je funk ční období čtyřleté, ne každý 
člen jej musí beze zbytku naplnit, nebo ť i zákon sám  
upravuje možnost nap ř. požádat o své odvolání
z funkce. Nelze tedy vylou čit postup jmenování
současných členů Rady, který byl zvolen.“
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Jarmila Fuchsová, ředitelka odboru 14 – financování
kapitol státního rozpo čtu, Ministerstvo financí, 
20.6.2012:
„...  z pov ěření pana nám ěstka ministra financí ing. 
Gregora Vám k Vaší níže uvedené žádosti sd ělujeme, 
že v rámci zpracování odpov ědi na Váš p ředchozí
dopis, adresovaný panu ministrovi ing. Kalouskovi, 
jsme v pracovním po řádku požádali sekretariát Rady 
pro VVaI o sd ělení legislativní podpory ohledn ě

posledního platného jmenování členů Rady. Na základ ě
tohoto kroku jsme obdrželi neskenované stanovisko 
Sekce legislativní rady vlády k této v ěci. Nejsme proto 
oprávn ěni toto stanovisko postupovat dále. 
Dovolujeme si Vám proto doporu čit obrátit se s Vaší
žádostí o poskytnutí tohoto stanoviska p římo na Radu 
pro VVaI nebo její sekretariát.“
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Karolína Peake, m ístop ředsedkyn ě vlády, p ředsedkyn ě Legislativní
rady vlády, 24. října 2012:

„… i nyní zastávám názor, že vláda ve v ěci jmenování členů Rady 
nepochybila a postupovala v souladu se zákonem. Ste jně jako ve 
svém dopise ze dne 2. ledna 2012 musím opakovan ě zdůraznit, že 
se jedná o m ůj osobní právní názor ve v ěci, nikoli o závazný výklad 
zákona, který m ůže činit toliko soud, nebo dokonce o oficiální
stanovisko, o které mne ve svém dopise ze dne 16. října  2012 
žádáte, a to v souvislosti s konáním XXXIV. Akademi ckého fóra.

Závěrem chci ješt ě pro úplnost dodat, že vláda ani Legislativní rada 
vlády se problematikou údajných pochybností České fyzikální
spole čnosti o legitimit ě jmenování n ěkterých členů Rady následn ě
po jejich jmenování dne 30. listopadu 2011 nezabýval a, a proto ani 
oficiální stanovisko vlády nebo jejího poradního orgán u v této v ěci 
neexistuje.“
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Statut Legislativní rady vlády
schválený usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534 a změněný usnesením vlády
ze dne 3. října 2001 č. 1009, usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1158,
usnesením vlády ze dne 4. října 2006 č. 1148 , usnesením vlády ze dne 19. prosince
2007 č. 1438 a usnesením vlády ze dne 19. října 2011 č. 768.
Článek 2
Působnost Legislativní rady

Legislativn í rada
a) zaujímá stanoviska pro vládu k legislativním návrhům,
b) zaujímá stanoviska k závěrům pracovních komisí Legislativní rady nebo
odboru kompatibility Úřadu vlády k návrhům vyhlášek, pokud zpracovatel návrhu
vyhlášky vyjádří nesouhlas s těmito závěry,

c) zaujímá stanoviska v dalších 
případech, rozhodne -li tak vláda nebo
předseda Legislativn í rady,
d) vyjadřuje se k návrhu Legislativních pravidel vlády a k návrhům jejich
změn,
e) na návrh předsedy Legislativní rady jmenuje a odvolává členy pracovních
komisí Legislativní rady a z jejich řad jmenuje předsedy a místopředsedy pracovních
komisí Legislativní rady a odvolává je.
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Ministr a p ředseda Legislativní rady Petr Mlsna ve svém dopise č.j. 
18415/2012-RSL ze dne 21.12.2012 píše: 

"... Vámi požadované "stanovisko Sekce Legislativní ra dy vlády", 
které dle Vašeho dopisu m ělo obdržet Ministerstvo financí, 
neexistuje a není možné je zaslat. S osobním právním názorem 
paní místop ředsedkyn ě vlády na p ředmětnou problematiku, pro 
kterou podkladovou argumentaci zpracovala Sekce Legisl ativní
rady vlády, jste byl již d říve seznámen dopisem m ístop ředsedkyn ě
vlády ze dne 11. ledna 2012 č.j. 97/2012-RSL. Pro úplnost 
dodávám, že m ístop ředseda vlády, p ředseda legislativní rady 
vlády ani žádný jiný člen vlády nem ůže podávat závazný výklad 
zákona , nebo ť toto oprávn ění náleží pouze soudu, a to v 
souvislosti s konkrétním soudním řízením. Tím spíše takovýto 
závazný výklad nem ůže podávat organiza ční útvar Ú řadu vlády, 
kterým je Sekce Legislativní rady vlády.“
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Statut Legislativní rady vlády
schválený usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534 a změněný usnesením vlády
ze dne 3. října 2001 č. 1009, usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1158,
usnesením vlády ze dne 4. října 2006 č. 1148 , usnesením vlády ze dne 19. prosince
2007 č. 1438 a usnesením vlády ze dne 19. října 2011 č. 768.
Článek 2
Působnost Legislativní rady

Legislativn í rada
a) zaujímá stanoviska pro vládu k legislativním návrhům,
b) zaujímá stanoviska k závěrům pracovních komisí Legislativní rady nebo
odboru kompatibility Úřadu vlády k návrhům vyhlášek, pokud zpracovatel návrhu
vyhlášky vyjádří nesouhlas s těmito závěry,

c) zaujímá stanoviska v dalších 
případech, rozhodne -li tak vláda nebo
předseda Legislativn í rady,
d) vyjadřuje se k návrhu Legislativních pravidel vlády a k návrhům jejich
změn,
e) na návrh předsedy Legislativní rady jmenuje a odvolává členy pracovních
komisí Legislativní rady a z jejich řad jmenuje předsedy a místopředsedy pracovních
komisí Legislativní rady a odvolává je.
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Z dopisu P. Ne čase 4.1.2013:

„… Nedomn ívám se, že ke jmenování členů
RVVI došlo v rozporu se zákonem a v této 
souvislosti mohu odkázat na svoji p ředchozí
argumentaci. Toto nen í záležitost, k n íž by 
příslu šelo vyjad řovat se Legislativn í radě vlády 
či jakémukoli jin ému org ánu; proto jim ani 
nebyla p ředlo žena k vyd ání stanoviska. Musím 
proto d ůrazně odm ítnout Vaše tvrzen í o 
nefunk čnosti či neprofesionalit ě členů těchto 
org ánů….“
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M. Kopicov á: Pokud jde o legitimitu 
jmenov ání členů RVVI, byl vznesen dotaz 
v průběhu zased ání Rady dne 16.12.2011 
na pana p ředsedu Rady. Z jeho odpov ědi 
vyplynulo, že pan p ředseda vych ází z 
výkladu, který takov é jmenov ání
umo žňuje. J á nejsem právn ík, ale pokud 
bude výklad zákona jiný, budu jej 
samoz řejmě respektovat. 
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M. Kopicov á 17.1.2013  14:27

„… Dala jsem pokyn Sekretariátu RVVI 
připravit materiál pro Ú řad vlády a pana 
premiéra s variantami řešení právn ích 
otázek spojených s členstv ím několika 
členů v RVVI. Jde o dv ě varianty n ápravy 
současného stavu - právn í výklad 
potvrzený Legislativn í radou vlády nebo 
revokace usnesen í vlády. Takto je 
materiál p řipraven, …“
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Z dopisu 18.1.2013  J. Markovi, 
řediteli odboru výzkumu, vývoje a inovací Ú řadu vlády,
sekretá ři Rady pro výzkum, vývoj a inovace

„… (1) Prosím o poskytnutí stanoviska Sekce Legislativní rady 
vlády, o n ěmž se píše ve sd ělení z Ministerstva financí: 
"...v rámci zpracování odpov ědi na Váš p ředchozí dopis, 
adresovaný panu ministrovi ing. Kalouskovi, jsme v pra covním 
pořádku požádali sekretariát Rady pro VVaI o sd ělení legislativní
podpory ohledn ě posledního platného jmenování členů Rady. Na 
základě tohoto kroku jsme obdrželi neskenované stanovisko 
Sekce legislativní rady vlády k této v ěci. Nejsme proto oprávn ěni 
toto stanovisko postupovat dále. Dovolujeme si Vám proto 
doporu čit obrátit se s Vaší žádostí o poskytnutí tohoto stano viska 
přímo na Radu pro VVaI nebo její sekretariát." 
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Z dopisu J. Markovi  18.1.2013  13:53 

(2) Prosím o zprávu, m ůžete-li sd ělit, kdy byl Ú řadu 
vlády a panu premiérovi p ředán materiál p řipravený 
Sekretariátem RVVI v posledních dnech s ur čením pro 
Úřad vlády a pana premiéra s variantami řešení
právních otázek spojených s členstvím n ěkolika členů
v RVVI. Jde o dv ě varianty nápravy sou časného stavu -
právní výklad potvrzený Legislativní radou vlády nebo  
revokace usnesení vlády.
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Z dopisu P. Mlsnovi 18.1.2013  15:11

Podle sd ělení paní 1. místop ředsedkyn ě Rady 
pro výzkum, vývoj a inovace PhDr. Miroslavy 
Kopicové byl v Sekretariátu Rady p řipraven 
materiál pro Ú řad vlády a pro pana premiéra 
s variantami řešení právn ích otázek spojených 
s členstvím n ěkolika členů v RVVI. Jde o dv ě
varianty n ápravy sou časného stavu  – právn í
výklad potvrzený Legislativn í radou vlády nebo 
revokace usnesen í vlády. 
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Z dopisu P. Ne čase 4.1.2013:

„… Nedomn ívám se, že ke jmenování členů
RVVI došlo v rozporu se zákonem a v této 
souvislosti mohu odkázat na svoji p ředchozí
argumentaci. Toto nen í záležitost, k n íž by 
příslu šelo vyjad řovat se Legislativn í radě vlády 
či jakémukoli jin ému org ánu; proto jim ani 
nebyla p ředlo žena k vyd ání stanoviska. Musím 
proto d ůrazně odm ítnout Vaše tvrzen í o 
nefunk čnosti či neprofesionalit ě členů těchto 
org ánů….“
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Statut Legislativní rady vlády
schválený usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534 a změněný usnesením vlády
ze dne 3. října 2001 č. 1009, usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1158,
usnesením vlády ze dne 4. října 2006 č. 1148 , usnesením vlády ze dne 19. prosince
2007 č. 1438 a usnesením vlády ze dne 19. října 2011 č. 768.
Článek 2
Působnost Legislativní rady

Legislativn í rada
a) zaujímá stanoviska pro vládu k legislativním návrhům,
b) zaujímá stanoviska k závěrům pracovních komisí Legislativní rady nebo
odboru kompatibility Úřadu vlády k návrhům vyhlášek, pokud zpracovatel návrhu
vyhlášky vyjádří nesouhlas s těmito závěry,

c) zaujímá stanoviska v dalších 
případech, rozhodne -li tak vláda nebo
předseda Legislativn í rady,
d) vyjadřuje se k návrhu Legislativních pravidel vlády a k návrhům jejich
změn,
e) na návrh předsedy Legislativní rady jmenuje a odvolává členy pracovních
komisí Legislativní rady a z jejich řad jmenuje předsedy a místopředsedy pracovních
komisí Legislativní rady a odvolává je.
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Z dopisu P. Mlsnovi 18.1.2013  15:11  

„… Prosím o sd ělení, (1) zda se ve smyslu 
obsahu p ředchozího odstavce Legislativn í rada 
vlády skute čně nebude v ěcí zabývat a 
vyjad řovat k materiálu uveden ému v prvn ím 
odstavci, (2) zda v dan ém případě jako 
předseda Legislativn í rady vlády vyu žijete či 
nevyu žijete své zákonn é kompetence
k rozhodnutí, že Legislativn í rada vlády vyd á
k dan é věci stanovisko. …“
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N Á V R H
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne ......... 2013 č. ...
o změně usnesení vlády ze dne 5. října 2011 č. 739, 
o odvolání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
a o změně usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891, 
o jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda
mění usnesení vlády ze dne 5. října 2011 č. 739 a usnesení vlády ze dne 30. lis-
topadu 2011 č. 891 tak, že

odvolává usnesení vlády ze dne 5. října 2011 č. 739 a usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891,  
odvolává ke dni 5. října 2011 z funkce člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace

- prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc.,
- prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr.h.c.,
- Ing. Jaroslava Míla, MBA,
- prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.,
- prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Ph.D.,
- prof. RNDr. Pavla Hobzu, DrSc.,
- Ing. Pavla Kafku, dr.h.c.,

- doc. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D.
jmenuje s účinností od 1. prosince 2011 členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace

- Ing. Jaroslava Doležala, CSc., dr.h.c.,
- RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.,
- prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych.,
- prof. RNDr. Tomáše Jungwirtha, Ph.D., 
- prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.,
- prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., 
- plukovníka prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc., 
- prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc  

Provede:
předseda vlády



59

N Á V R H – Č Á S T  1/2

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne ......... 2013 č. ...

o změně usnesení vlády ze dne 5. října 2011 č. 739, 
o odvolání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace,

a o změně usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891, 
o jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda

mění usnesení vlády ze dne 5. října 2011 č. 739 a usnesení vlády ze 
dne 30. lis topadu 2011 č. 891 tak, že

odvolává usnesení vlády ze dne 5. října 2011 č. 739 a usnesení vlády 
ze dne 30. listopadu 2011 č. 891,  
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odvolává ke dni 5. října 2011 z funkce člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
- prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc.,
- prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr.h.c.,
- Ing. Jaroslava Míla, MBA,
- prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.,
- prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Ph.D.,
- prof. RNDr. Pavla Hobzu, DrSc.,
- Ing. Pavla Kafku, dr.h.c.,

- doc. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D.
jmenuje s účinností od 1. prosince 2011 členem Rady pro výzkum, vývoj a 

inovace
- Ing. Jaroslava Doležala, CSc., dr.h.c.,
- RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.,
- prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych.,
- prof. RNDr. Tomáše Jungwirtha, Ph.D., 
- prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.,
- prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., 
- plukovníka prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc., 
- prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc  

Provede:

předseda vlády
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Vážený pan 
Tomáš Vrbík 
vedoucí poradců předsedy vlády 

Brno, 17.1.2013 
Vážený pane Vrbíku, 

obracím se na Vás pro případ, že byste jako vedoucí poradců pana premiéra 
mohl a chtěl dosáhnout toho, aby se jednání XXXVII. Akademického fóra 
24.1.2013 zúčastnil některý ze zastánců stanovisek pana premiéra, patrných 
z jeho dopisu č.j. 17784/2012-KPV ze dne 4.1.2013. Prosím o Vaši pomoc 
proto, že dokumentace, která je zatím k dispozici a která bude na 
Akademickém fóru prezentována (a která v odborné diskusi může být buď
potvrzena nebo shledána nepřesvědčivou či dokonce vadnou), oprávněnost 
těchto stanovisek zdá se zcela jednoznačně vyvrací. 
V tuto chvíli bych uvítal i jen pouhé Vaše operativní sdělení, máte-li 
v úmyslu se ve svém postavení vedoucího poradců pana premiéra touto 
prosbou zabývat, a poznamenávám, že bych přijal s pochopením i Vaši 
eventuálně negativní zprávu. 

S poděkováním a s pozdravem 
za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz
Co: 
RNDr. Petr Nečas, předseda vlády 
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Odpov ěď ze sekretariátu vedoucího poradc ů předsedy 
vlády, 21.1.2013  13:15:

Vážený pane profesore, z pov ěření vedoucího poradc ů

předsedy vlády Tom áše Vrbíka, mi dovolte omluvit 
účast pana Vrbíka na Akademickém fóru 24.1.2013 
z pracovních d ůvodů. 

S pozdravem Miluška Kulhavá sekretariát vedoucího 
poradc ů předsedy vlády Ú řad vlády 



6363

Děkuji za Va ši pozornost a s p řáním 
úspěchu n ápravn é aktivit ě zevnit ř Rady 
pros ím o Vaše kritick é připom ínky, 
zejména za upozorn ění na eventu ální
nesprávnosti či nep řesnosti 
v argumentaci, že vláda pochybila 
a že v tuto chv íli m áme tedy Radu pro 
výzkum, vývoj a inovace, která je svým 
slo žením od 1. prosince 2011 nelegitimn í.


