Zpochybněná legitimita postupu premiéra a vlády v souvislosti s usneseními vlády
z 5.10.2011 č. 739 a z 30.11.2011 č. 891.
Korespondence se sekretariáty předsedy vlády P. Nečase a ministrů K. Schwarzenberga
a K. Jankovského.
Průvodní dopis k pozvánce na XXIX Akademické fórum, Praha, 9.2.2012.
Adresáty jsou mj. členové vlády ČR a členové Legislativní rady vlády (u LRV jen ti,
jejichž adresu se podařilo zjistit):
RNDr. Petr Nečas, Karel Schwarzenberg, Karolina Peake,
Miroslav Kalousek, Alexandr Vondra, Jan Kubice, Martin Kuba, Jiří Pospíšil,
Jaromír Drábek, Pavel Dobeš, Petr Bendl, Leoš Heger, Josef Dobeš, Tomáš Chalupa,
Alena Hanáková, Kamil Jankovský;
Petr Mlsna, Aleš Gerloch, Pavel Staněk, Richard Král, Hana Marková, Jan Dvořák,
Filip Dienstbier, Josef Vedral, Petr Bezouška, Lenka Pitrová, Marek Benda,
Alena Winterová, Vladimír Vopálka, Jiří Švestka, Vladimír Smejkal, Miloslav Jindřich,
Jan Dědič, Miroslav Bělina.
04.02.2012 22:51
Vážení adresáti,
dovoluji si Vám zaslat Záznam z XXVIII. Akademického fóra s objasněním problematiky
usnesení vlády z 30.11.2011 č. 891 o jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
vyjádřením jak členů Rady, tak zainteresovaných právníků, a také dalších autorů tematických
příspěvků. Problematika je objasněna, řešení vyžadující oficiální stanovisko Legislativní rady
vlády a odpovídající reakce vládních činitelů na sebe teprve čekají.
Jde celkem o 20 vyjádření, z toho 5 od právníků (žádný z nich neuvádí, že prvotní zdroj
nynějších potíží je už v chybném usnesení vlády z 5.10.2011 č. 739 s nezákonným vznikem
16 vakantních míst, která mají být bez přerušení obsazena). Jedním z těchto pěti právníků je
místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády Mgr. Karolina Peake, která
uzavírá své vyjádření slovy „Nicméně jsem nucena upozornit na to, že toto vyjádření je pouze
můj osobní právní názor a proto jej nelze považovat za oficiální či závazný výklad zákona.“
Osobní názor vedoucího činitele orgánu veřejné správy je cenný a má značnou váhu. Sám
o sobě je však bez oficiálního stanoviska celého orgánu, v daném případě Legislativní rady
vlády, pro rozhodovací proces irelevantní, je-li pro vládu rozhodující oficiální stanovisko
orgánu.
Ze 17 členů Rady reagovalo na prosbu o vyjádření 13. Jejich vyjádření a analytické příspěvky
právníků a ostatních autorů účinně napomohly problematiku objasnit. Spektrum názorů je
široké, od jednoznačného „nerozhoduje to, co tvůrci zákona mohli mít na mysli, ale pouze a
přesně to, co v zákoně stojí“, až po odvolávání se na stanovisko Legislativní rady vlády při
změně vlastního úsudku nebo při souhlasu s přejímaným názorem, a přitom žádné stanovisko
LGR neexistuje. Početné jsou odkazy členů Rady na osobní právní nekompetentnost, a to
nečekaně i u členů Rady působících ve významných řídicích a poradenských funkcích
v oblastech spjatých s vědou a s vysokoškolskou legislativou na právní erudovanost mnohem
náročnějších, než je předmětný případ. Je to projev vědomého pomíjení potřeby základní
právní odbornosti, s nenáležitým upřednostňováním jiných vlastností pro působení ve veřejné
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správě. Na XXIX. Akademickém fóru se toho diskuse navazující na výklad prof. Ivana
Wilhelma, náměstka ministra školství, zřejmě dotkne.
Jen jeden (K. Aim) z členů Předsednictva RVVI se vyjádřil, že považuje za nutné mít
legitimitu Rady v jejím současném složení potvrzenu minimálně písemným vyjádřením
nějaké právní autority. Je to přirozený požadavek, protože za dané situace není co oficiálního
předložit pro vyvrácení logicky přesvědčivé argumentace zpochybňující legitimitu stávajícího
stavu. Vláda by měla na tuto situaci operativně reagovat.
Kdyby vláda chtěla mít na exekutivě nezávislý, dobře fungující odborně kvalifikovaný
poradní orgán, jedním z řešení by bylo jeho konstituování ve složení bez její vlastní účasti v
něm, a už vůbec by se nezbavovala předsedy vlády jako nejvyššího potenciálního arbitra jeho
schválením jako předsedy Rady, když to vede – jak ukazují i jiné případy než nynější –
nejen v korektním případě při zákonem stanoveném jmenování členů Rady, ale i při volbě
jejích místopředsedů a i při jiných rozhodováních k vyžádanému naplňování jeho vůle.
V rozporu se zákonem to možná není, s historicky viděnou péčí o vědu a výzkum určitě ano.
O aktuálním stavu věci bude podána 9. února 2012 informace na XXIX. Akademickém fóru.
Jeho program je v pozvánce,připojené mezi přílohami.
Se srdečným pozdravem
za Odbornou skupinu Organizace výzkumuČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz <mailto:cernohorsky@physics.muni.cz>
Omluva ze sekretariátu předsedy vlády
Dne 9.2.2012 12:40, Beata Majdisova napsal(a):
Vážený pane profesore,
z pověření předsedy vlády ČR Petra Nečase mi dovolte poděkovat za pozvání
na XXIX. Akademické fórum, které se uskuteční dne 9. února 2012 v Praze.
Bohužel program pana premiéra je v daném termínu již zcela zaplněn. Tudíž
se nebude moci Vaší akce zúčastnit. Přijměte prosím touto cestou omluvu.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Bc. Beáta Majdišová
sekretariát předsedy vlády
Úřad vlády České republiky |
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - 118 01
T +420 224 002 662
www.vlada.cz
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Poděkování do sekretariátu předsedy vlády
Vážená paní bakalářko,
děkuji za Vaši zprávu.
Při té přemíře povinností, které panu předsedovi vlády vyplňují každý den, by to musela být
zcela mimořádná shoda okolností, aby mohl být jeho čas věnován účasti na semináři typu
Akademického fóra.
V daném případě je však potřebná míra zájmu o dnes proběhlý seminář a jeho podklady
namístě. Matematici, fyzici a i právníci se na něm totiž věnovali nejen hlavnímu referátu
prof. Wilhelma o zákonech pro vysoké školy, ale krátce i aktuálnímu problému Rady pro
výzkum, vývoj a inovace, jejímž je pan premiér předsedou. V dané věci vyzněl seminář zcela
jednoznačně v neprospěch vlády, rozumí se tím konstatování vadnosti jejích dvou usnesení
přijatých na návrh pana premiéra. Došlo k pochybením, když byl pan premiér zřejmě mylně
informován, a nepozorností či neznalostí členů vlády, pravděpodobně i paní předsedkyně
Legislativní rady vlády, vznikla dvě vadná usnesení. Přitom má věc i za dané situace právně
čisté řešení, splňující bezezbytku záměr pana premiéra. Dojde však pravděpodobně k další
chybě s nevratnými důsledky, , jak tomu nasvědčuje komunikace se sekretariátem RVVI.
Máte-li možnost na tuto situaci pana premiéra ve vhodnou chvíli a vhodnou formou
upozornit, může se nepříznivému rozvinutí stávající nepříjemnosti předejít.
S pozdravem
Martin Černohorský
Omluva ze sekretariátu ministra zahraničí
Dne 7.2.2012 10:49, Ministr@mzv.cz napsal(a):
Vážený pane Černohorský,
děkuji Vám jménem pana ministra Karla Schwarzenberga za pozvání na XXIX.
Akademické fórum, které se koná 9. února 2012.
Přijměte upřímnou, že se pan ministr vzhledem k pracovnímu programu
nedostaví.
S pozdravem
Libuše Brožová
sekretariát ministra
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5
118 01 Praha 1
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Tel.: 224 182 565
Fax 224 182 041
libuse_brozova@mzv.cz
Poděkování do sekretariátu ministra zahraničí
Vážená paní Brožová,
děkuji za Vaši zprávu a Váš vlídný projev (svou povahou ve mne evokuje
atmosféru mého někdejšího setkání s panem ministrem, kdy jsme konstatovali
nejen shodu našich jmen, ale i postavení, oba jsme tehdy byli kancléři, pan
ministr na Hradě, já jako zakládající člen České konference rektorů její
první kancléř – je to vzpomínka na setkání velmi příjemné).
Je samozřejmé, že by to musela být zcela výjimečná shoda okolností, aby se
s účastí některého člena vlády na pozítřejším semináři mohlo počítat. V
daném případě jde o věcnou informaci, relevantní pro poradenský aparát
osobně zainteresovaných členů vlády (pan premiér Nečas jako předseda Rady
pro výzkum, vývoj a inovace, paní místopředsedkyně Peake jako předsedkyně
Legislativní rady vlády) nebo věcně nějak příslušných resortů jako MŠMT,
ale i jiné, u pana.ministra Schwarzenberga, resp. resortu Ministerstva
zahraničí může jít o vazbu jen velmi okrajovou. Nicméně vzhledem k
usnesením vlády z 5.10.2011 č. 739 a z 30.11.2011 č. 891, pro něž hlasovali
s jedinou výjimkou všichni členové vlády a u nichž Legislativní komise
vlády možná doporučí revokaci, bylo namístě informovat všechny členy vlády.
S pozdravem
Martin Černohorský

Omluva ze sekretariátu sekce ministra místního hospodářství
Dne 7.2.2012 11:43, Adamudi Renáta napsal(a):
Dobrý den,
dovolte, abych Vám předala poděkování pana ministra Ing. Jankovského za pozvání na
XXIX. Akademické fórum, které se uskuteční den 9.2.2012 ve Velké posluchárně v sídle
Jednoty českých matematiků a fyziků.
Bohužel z pracovních důvodů se pan ministr nebude moci pozvání osobně zúčastnit.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Renáta Adamudi
sekretariát sekce ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
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110 15 Praha 1
Tel.: 224 861 145
Fax.: 224 861 208
Poděkování do sekretariátu sekce ministra místního hospodářství
Vážená paní Adamudi,
děkuji za Vaši zprávu a prosím, abyste tlumočila panu ministrovi vlastní důvod zaslání
pozvánky.
Je samozřejmé, že by to musela být zcela výjimečná shoda okolností, aby se s účastí
některého člena vlády na pozítřejším semináři mohlo počítat. V daném případě však jde
především o věcnou informaci, relevantní pro poradenský aparát osobně zainteresovaných
členů vlády (pan premiér Nečas jako předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, paní
místopředsedkyně Peake jako předsedkyně Legislativní rady vlády) nebo věcně nějak
příslušných resortů jako MŠMT, ale i jiné. U pana.ministra Jankovského a jeho resortu je míra
zainteresovanosti jistě ne zcela zanedbatelná, ale její závažnost já sám dost dobře posoudit
nemohu. Některých resortů se aktivity Rady pro výzkum, vývoj a inovace týkají možná
skutečně jen zcela okrajově, anebo možná i vůbec ne. Nicméně vzhledem k právně
zpochybnitelným a už i zpochybněným usnesením vlády z 5.10.2011 č. 739 a z 30.11.2011 č.
891, pro něž hlasovali s jedinou výjimkou všichni členové vlády a u nichž Legislativní komise
vlády možná doporučí vládě jejich revokaci, bylo namístě informovat všechny členy vlády.
S přáním, aby se panu ministrovi a celému resortu věci dařily, a s pozdravem
Martin Černohorský
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