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Věc: Obnova právního stavu v Radě pro výzkum, vývoj a inovace. 
  
V
 

ážený pane premiére, 

dovoluji si obrátit se na Vás s připomenutím doporučeného dopisu ze dne 29.7.2013. 

 vývoj a 
ino

ežitosti osobně 
obe

 nejlepšími přáními a se srdečným pozdravem 

 JČMF  

Prosím o sdělení, máte-li v úmyslu jako předseda vlády a předseda Rady pro výzkum,
vace obnovit v ní zákonný stav ještě za svého předsednictví, jak by bylo jistě žádoucí, a to 

s legalizací místopředsednictví paní doktorky Kopicové a pana profesora Fialy, anebo jinak, nebo 
má-li se obnovení stavu odpovídajícího zákonu očekávat až od Vašeho nástupce. 

Pro případ, že nejste, ač předseda RVVI, s problematikou předmětné zál
známen, poznamenávám, že téměř dvouleté nedodržování zákona je natolik jasné, že s jeho 

pochopením nemůže mít problém žádný gymnazista hodný připuštění k maturitě. Poukazy na 
kompetentnost jedině soudu k výkladu zákona v případě tak elementárním jsou sice formálně 
jistě možné a nikoli v rozporu se zákonem, v daném případě však dokládají nefunkčnost, ne-li 
neodbornost některých orgánů státní správy, ústavní činitele na úrovni i členů vlády nevyjímaje.   

Váš operativní zásah by byl nepochybně s velkým zájmem přijat a oprávněně odbornou i laickou 
veřejností zainteresovanou na dodržování zákonnosti ceněn. Zároveň by mohl znamenat záslužné 
ukončení dvouletého období, v němž jeden z vrcholných orgánů státní správy, jemuž předsedá 
sám premiér, je významně činný, aniž jsou splněna příslušná zákonná ustanovení. 
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