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Vysokoškolská a vědní politika 1989–2013: Fakta a názory III / III 
 
 

Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 19. září 2013, 14:00-17:00,  
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 
 

Přílohy: 

P-Z Průvodní dopis k  k Záznamu z AF-XLII. 
Z-1 Záznam z AF-XLIII. 
Z-2 Účastníci AF-XLIII. 
Z-3 Dopis ministryni spravedlnosti a předsedkyni LRV Mgr. M. Benešové (29.7.2013) a její 

odpověď Z-3a (12.8.2013). 
Z-4 Dopis předsedovi vlády a předsedovi RVVI Ing. J. Rusnokovi (29.7.2013). 
Z-5 Právně relevantní postup a stanovisko k RVVI  –  4 dokumenty:  
 - Dopis předsedy Vědecké rady AV ČR (5.4.2013) s žádostí o stanovisko. 
 - Výpis ze zasedání Vědecké rady AV ČR 25.3.2013 (27.3.2013). 
 - Stanovisko ředitele ÚSP AV ČR JUDr. Jana Bárty, CSc., k zákonnosti jmenování 

některých členů RVVI (20.6.2013). 
 - Časopis Týden, 17.10.2011, rubrika Proti / Pro s otázkou „Bylo moudré odvolat radu 

vlády pro výzkum, vývoj a inovace?“ s vyjádřením Jiřího Zlatušky (Proti) „Konec 
slušnosti“ a Petra Nečase (Pro) „V radě vládlo napětí“. 

Z-6 Dopis ministryni spravedlnosti a předsedkyni LRV Mgr. M. Benešové (25.9.2013). 
Z-7 Dopis předsedovi vlády a předsedovi RVVI Ing. J. Rusnokovi (25.9.2013). 
 
1. Uvítání.  

Po zahájení ve 14:15 M. Černohorský přivítal všechny účastníky (příloha Z-2), jmenovitě  
- Prof. Ing. MgA. Ivo Medka, Ph.D., rektora Janáčkovy akademie múzických umění, který se 

zúčastňuje po rektorovi Vysoké školy logistiky, o.p.s., JUDr. Ivanu Barančíkovi 
Akademického fóra za Českou konferenci rektorů jako její místopředseda pro vnější 
záležitosti, 

- Prof. Ing. Jiřího Čtyrokého, DrSc., předsedu Vědecké rady AV ČR, 
a připojil informaci, že z oslavy výročí partnerského ústavu Slovenské akademie věd se po 
příjezdu z Bratislavy XLIII. Akademického fóra zúčastní ředitel Ústavu státu a práva AV ČR 
JUDr. Jan Bárta, CSc. 
 
2. Nadace Depositum Bonum – pilotní projekt Elixír do škol – Fyzika. 

Česká spořitelna založila 14. srpna 2012 Nadaci Depositum Bonum pro podporu české 
společnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání. Vizí nadace je oslovovat všechny 
lidi, kteří mají zájem na zvyšování úrovně a kvality vzdělanosti v České republice. S nadačním 
jměním 1,45 miliardy Kč je Nadace Depositum Bonum největší nadací v České republice. 
Roční rozpočet daný výnosem z nadačního jmění umožní aktivity s rozsahem nákladů 20–30 
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milionů Kč. Bližší informace: Google, na kliknutí „Nadace Depositum Bonum“ se objeví řada 
položek s konkrétními údaji. 

První projekt má název Elixír do škol. V pilotním kole, které odstartovalo v součinnosti 
s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, se projekt orientuje na zkvalitnění výuky 
fyziky na základních a středních školách.  
 
3. Ze seminární korespondence. 

V odpovědi (Z-3) ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády (LRV) Mgr. 
Marie Benešové na prosbu o sdělení, hodlá-li v souladu se svým statutárním oprávněním 
rozhodnout, že LRV zaujme ve věci Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) stanovisko a 
zveřejní je, se nesprávně interpretuje jednoznačné ustanovení statutu, paní ministryně své 
kompetence nevyužívá (povinna tím není) a k řešení situace nepřispívá. Druhá prosba, týkající 
se eventuální účasti informovaného představitele LRV na Akademickém foru, zůstala 
v odpovědi bez reakce. Pokud jde o LRV jako orgán, jde o nedodržení slibu sděleného 
16.12.2011 členům RVVI. Žádný ze tří kompetenčně příslušných předsedů Legislativní rady 
vlády (dřívější místopředsedkyně vlády a předsedkyně LRV Mgr. Karolína Peake; dřívější 
ministr a předseda LRV JUDr. Petr Mlsna, Ph.D.; nynější ministryně spravedlnosti a 
předsedkyně LRV Mgr. Marie Benešová) nevyužil své kompetence rozhodnout, že LRV 
zaujme k případu RVVI stanovisko, jak bylo 16.12.2011 slíbeno. Takové chování samo o sobě, 
nehledě na vadnost právních úsudků, podlamuje důvěru ve funkčnost orgánů státní správy.  

Čten byl také dopis ze dne 29.7.201 (Z-4) panu premiérovi, který je za uvedení Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace do stavu odpovídajícímu zákonu  jako její předseda především 
odpovědný. Reakce na dopis dosud nedošla. 
 
4. Jiří Zlatuška podal stručnou informaci o způsobu vypořádání připomínek reprezentací 
vysokých škol k novele zákona o vysokých školách, resp. o skutečnosti, že ze strany 
ministerstva neexistuje jiné zdůvodnění zvolených alternativ než stokrát nakopírovaný stejný, 
obsahově nic neříkající text. 
 
5. V diskusi k předchozím bodům bylo jako příznačné konstatováno, že přes všechna 
pravidelná pozvání žádný z podpůrců či zastánců nezákonného vedení Rady pro výzkum, vývoj 
a inovace dosud pozvání nevyužil, aby se pokusil mocensky, v rozporu s právem, uplatňovaný 
stav obhájit, Týká se to příslušných exekutivních orgánů státní správy a jejich poradních 
orgánů včetně ústavních a dalších příslušně odpovědných činitelů, kteří především by měli na 
dodržování zákonů dbát. 
 
6. Přestávka byla využita k individuálním a skupinovým konzultací m a diskusím. 
 
7. V plném znění byly uvedeny dokumenty (Z-5) z Vědecké rady AV ČR a z Ústavu státu a 
práva AV ČR, jehož ředitel JUDr. Jan Bárta, CSc., podává ve své analýze jednoznačně, ve 
shodě s řadou dřívějších dokumentů Akademického fóra, důkaz, že stav v Radě pro výzkum, 
vývoj a inovace neodpovídá zákonu. Jeho obsažný komentář nebyl pouhou rekapitulací, ale 
vzorovou ukázkou kvalifikovaného profesionálního přístupu k problematice s vystižením jejích 
klíčových míst. Výklad a reakce na dotazy v obsáhlé diskusi jen dotvrzovaly pozitivní dojem 
o odborné hodnotě právního stanoviska, který vyvolává seznámení se s ním (Z-5). 
 
8. XLIV. Akademické fórum se koná 24.10.2013 v obvyklou dobu 14:00–17:00. Všichni 
adresáti jsou na ně zváni již nyní. Pozvánka s programem, který  zareaguje na vývoj situace 
v mezidobí, bude zaslána před 17.10.2013. 
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9. Jako přílohy jsou připojeny i poseminární dopisy  paní ministryni spravedlnosti a 
předsedkyni Legislativní rady vlády (Z-6) a panu premiérovi (Z-7), oba ze dne 25.9.2013. 
 
XLIII. Akademické fórum skončilo v 17:05. 
 
 
26.9.2013 
 
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
 

 

Seminární adresa: 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,  
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 
Kotlářská 2 
611 37 Brno 

cernohorsky@physics.muni.cz  tel. 605 707 876 
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