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Vážení členové 
Předsednictva České konference rektorů, 
Předsednictva Rady vysokých škol, 
Akademické rady Akademie věd ČR, 
 
dovoluji si Vás informovat, že – bude-li to koncem června ještě smysluplné, 
resp. aktuální – požádám předsednictvo mimořádného sněmu Akademie věd ČR, 
svolaného na 30.6.2009, aby členové sněmu byli vhodným způsobem seznámeni s 
dokumentem, jehož současnou přípravnou verzi připojuji. 
 
S pozdravem 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
cernohorsky@physics.muni.cz <mailto:cernohorsky@physics.muni.cz> 
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Vážený pan 
Ing. Jan Fischer, CSc. 
předseda vlády České republiky 
předseda Rady pro výzkum a vývoj 
 
nábřeží Edvarda Beneše 4 
118 01  Praha 1 - Malá Strana 
 

Brno, 28.6.2009 
 
Vážený pane premiére, 
 

12.6.2009 jsem si dovolil obrátit se na Vás s upozorněním, týkajícím se Rady pro výzkum 
a vývoj. 

Negativní důsledky nerespektování žádoucích zásad práce státního orgánu typu Rada pro 
výzkum a vývoj se už projevují v chování institucí a jednotlivců a nepříznivě ovlivňují 
poměry v oblasti vědy a výzkumu. 

Může se ukázat, že opatření státní správy nepovedou k nápravě a že vrcholné akademické 
instituce i nadále setrvají v pasivitě, pokud jde o tvorbu vlastních ucelených legislativních 
návrhů. Avšak model hodnocení výsledků výzkumu, který na rozdíl od současného odborně 
obstojí, může vzniknout i v jiném prostředí a může být zveřejněn a dán státní správě  
k dispozici, a to zcela zdarma, bez desetimilionových částek čerpaných z veřejných 
prostředků a určených k dotování nezveřejňovaných výplatních listin. O reálnosti takové 
možnosti svědčí průběh Akademických fór Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS 
JČMF. 

Opatření státní správy reagující na uvedené skutečnosti by se neměla dotknout těch členů 
Rady pro výzkum a vývoj, kteří se separátním votem odborně distancovali od vadných 
rozhodnutí, a kteří by proto, ať už při rekonstrukci nebo při konstituování zcela nové Rady 
pro výzkum a vývoj, měli patřit k odborně kvalifikovaným kandidátům na členství v ní. 

 
S přáním všeho dobrého a s pozdravem 
v úctě 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 

      předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
      cernohorsky@physics.muni.cz  
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