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Vážení 

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR, 
Ing. Andrej Babiš, první místopředseda Vlády pro ekonomiku a ministr financí, 
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda Vlády pro vědu, výzkum a inovace, 
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí, 
MgA. Martin Stropnický, ministr obrany, 
Milan Chovanec, ministr vnitra, 
Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu, 
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministryně spravedlnosti, 
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, ministryně práce a sociálních věcí, 
Ing. Antonín Prachař, ministr dopravy, 
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství, 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, 
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj, 
Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí, 
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury, 
Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, předseda Legislativní 
rady vlády, 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, 
Podvýbor pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR, 
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, 
Česká konference rektorů, 
Rada vysokých škol, 
Akademie věd ČR, 
Učená společnost ČR,  
Jednota českých matematiků a fyziků, 
Česká fyzikální společnost 
a další adresáti  –  zainteresované instituce a jednotlivci.   
 
 
Věc: Průvodní dopis k Pozvánce na LI. Akademické fórum 
        „Vysoké školy a vzdělávání“,  Praha, 22. května 2014.         

Přílohy: 

P-0   Průvodní dopis k Pozvánce na AF-LI. 
P-1   Pozvánka na LI. Akademické fórum. 
P-2  Pluralitní logistika legislativy. 

 

11.5.2014 
Vážení adresáti, 

dovoluji si Vám zaslat Pozvánku na LI. Akademické fórum „Vysoké školy a vzdělávání“ 
s dominantní tematikou Novely zákona pro vysoké školy. Rektor Masarykovy univerzity Doc. 
PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., místopředseda České konference rektorů pro oblast vzdělávání, k ní 
podá výklad s názvem „Novela vysokoškolského zákona z pohledu ČKR“.  

V diskusi půjde především o dotazy a komentáře k hlavnímu referátu, v její další části i o al-
ternativní logistiku legislativy, charakterizovanou v příloze P-2, jejímž uplatněním by bylo 
možno předejít eventuálním potížím, které v různých podobách provázejí tvorbu vysokoškolské 
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legislativy Bílou knihou počínaje až po dnešek. Zvláštní důraz přitom zasluhuje dodržování 
zákonnosti a nepřipouštění jejího narušování, škodlivého zejména v případech, kdy k němu 
dochází se souhlasem nebo dokonce z podnětu vysokých ústavních činitelů nebo vedení 
vrcholných orgánů státní správy. 

Lze očekávat, že diskuse bude reagovat i na údaje a názory uvedené v prezentaci Prof. Evy 
Sykové na L. Akademickém fóru „Kam směřuje naše věda?“ (viz příloha Z-3 v souběžně 
zasílaném Záznamu z L. Akademického fóra) a na tematiku LII. Akademického fóra „Správa 
vědy“ (úterý 10. června 2014).   

S pozdravem 

      Martin Černohorský,  
      předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
  
 
Seminární adresa: 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 
cernohorsky@physics.muni.cz, tel. 605 707 876 
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