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Reakce Akademie věd ČR  na nezákonný stav  
v Radě pro výzkum, vývoj a inovace 

 
 Usnesení z 5. zasedání V ědecké rady AV ČR ze dne 31. 10. 2013  
9. Stanovisko ÚSP AV ČR k legitimit ě RVVI  
 
Vědecká rada AV ČR (VR AV ČR)  
se na základě podrobného stanoviska vypracovaného ředitelem Ústavu státu a práva AV 
ČR, v. v. i., jako odpovědi na usnesení a dotaz položený VR AV ČR, obrací v zájmu 
obnovení zákonného stavu v obsazení Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)  

- na předsedu vlády ČR s požadavkem na neprodlené odvolání prof. PhDr. Petra Fialy, 
Ph.D., a PhDr. Miroslavy Kopicové, jako členů působících v RVVI v rozporu se zákonem a 
tedy nesplňujících zákonné požadavky pro toto působení, z předsednictva Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace,  

- na vládu ČR s požadavkem na neprodlené odvolání prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., 
Ing. Zbyňka Frolíka a PhDr. Miroslavy Kopicové, jako členů působících v Radě pro 
výzkum, vývoj a inovace v rozporu se zákonem a tedy nesplňujících zákonné 
požadavky pro toto působení, z Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejich nahrazení 
jinými osobami, které zákonem stanovené podmínky členství v RVVI budou splňovat. 
 

Stanovisko AV ČR ke jmenování členů RVVI  

25.11.2013 

 
Z podnětu Vědecké rady AV ČR se Ústav státu a práva AV ČR zabýval otázkou legitimity 
jmenování současných členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Na základě 
důkladného právního rozboru vypracoval ústav stanovisko, v němž upozorňuje na skutečnost, 
že jmenování tří členů současné RVVI – PhDr. Miroslavy Kopicové, prof. PhDr. Petra Fialy, 
Ph.D., LL.M., a Ing. Zbyňka Frolíka – proběhlo v rozporu se zákonem. Po vzájemné dohodě 
Akademické a Vědecké rady AV ČR byl předsedovi vlády ČR Ing. Jiřímu Rusnokovi odeslán 
dopis s podnětem k odvolání těchto členů RVVI a ke jmenování nových členů v souladu se 
zákonem. 
 
 
 


