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Na XXVI. Akademickém fóru OS OV ČFS JČMF 1.12.2011 vystoupil prof. J. Chýla z FZÚ AV ČR, odborník
v teorii elementárních částic s tvrzením, že vláda ČR porušila zákon č. 211/2009 Sb. při jmenování
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30.11.2011. Příslušný text, jakož i různé dokumenty
z předcházejících i následujících AF k tomuto tématu jsou archivovány a veřejně přístupny na
http://jcmf.cz/osov .
K formulovanému tvrzení následovaly rozsáhlé diskuse, konzultace s právníky, podrobná vystoupení ,
zasílané žádosti kompetentním činitelům, analýzy odpovědí atd., a to z hlediska legality, legitimity a
legislativy daného aktu vlády ČR, trvající do současného XXXVIII. AF , tj. téměř 15 měsíců právních
pochybností.
Představme si analogickou ale inverzní modelovou situaci : V Jednotě českých právníků ( vzniklé
v roce 1864 jako nástupkyně Jednoty právnické v Praze) by se rozvinula intenzivní diskuse o fyzice
elementárních částic zpochybňující objev Higgsova bosonu v CERNu. Kdo by měl s „konečnou“
platností rozhodnout o tomto objevu ? Předseda nějakého soudu nejvyššího stupně, nebo fyzik prof.
Peter Higgs ve Velké Británii, nebo někdo jiný ? Anebo je efektivnější ponechat speciální otázky
k řešení odborníkům a věřit jim ?!
Předseda vlády ČR RNDr. P. Nečas ve své odpovědi na dopis předsedy OS OV ČFS JČMF prof. M.
Černohorského dne 4.1. 2013 uvedl :
„…Nedomnívám se, že ke jmenování členů RVVI došlo v rozporu se zákonem a v této souvislosti
mohu odkázat na svoji předchozí argumentaci. Toto není záležitost, k níž by příslušelo vyjadřovat se
Legislativní radě vlády či jakémukoli jinému orgánu; proto jim ani nebyla předložena k vydání
stanoviska. Musím proto důrazně odmítnout Vaše tvrzení o nefunkčnosti či neprofesionalitě členů
těchto orgánů…“.
Máme tedy pokračovat formou judikatury, anebo konstruktivně respektovat autoritu současné vlády
ČR, a nesnažit se hlouběji ponořovat do právní teorie a praxe, ale zabývat se především našimi obory,
a při jejich orientacích, hodnoceních, financování atd. více respektovat autoritu RVVI ?! Získané
interdisciplinární poznatky z realizovaných třinácti AF můžeme uplatnit v návrzích na novelizaci
zákona č. 211/2009 Sb.

