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AKADEMICKÉ FÓRUM K zápisu ze semináře „Skutečnost“  –  Příloha 2 
 
 
 
OS ČFS JČMF Organizace výzkumu 
Seminář „Skutečnost“, Praha 27.11.2008 
 
K podkladům pro seminář „Perspektivy“ (čtvrtek 29. 1. 2009 14:00-16:30) 
 
V současné době (podzim 2008) žádná z vrcholných akademických institucí (Akademie věd ČR, 
Akreditační komise, Česká konference rektorů, Rada vědeckých společností ČR, Rada vysokých 
škol, Učená společnost ČR) nevykazuje aktivity směřující k samostatné tvorbě návrhů zákonů. 

Je účelné uvažovat o ustavení Akademického fora, složeného ze zainteresovaných složek a 
jednotlivců z nich, v němž by se vyvíjely aktivity zaměřené na vznik v akademické obci vy-
tvářených návrhů zákonů se vztahem k oblastem působnosti vrcholných vědeckých institucí? 

      ANO    NE    Chcete-li se vyjádřit, zaškrtněte, co odpovídá Vašemu mínění, a předejte  
                                 do 16:35 organizátorům. 
 
Poznámka (při nedostatku místa použijte prosím i druhou stranu): 
 
 
 
Jméno:                                                                     Podpis: 
 
 
 
Martin Černohorský ANO    

Zdeněk Jirák: ANO 

Jana Musilová:            ANO   Jmenované vrcholné akademické instituce jsou svým  
intelektuálním a odborným potenciálem disponovány a svým prestižním postavením ve 
společnosti přirozeně předurčeny k tomu, aby samy aktivně pracovaly na návrzích 
legislativních norem, které se bytostně týkají jejich základních „životních funkcí“. 
Příslušnou aktivitu nejenže nevyvíjejí z vlastního rozhodnutí, ale nereagují ani na vnější 
podněty k ní. Omezují se v lepším případě na více či méně kvalifikované, ale v každém 
případě neúčinné připomínkování takřka hotových materiálů předkládaných mocenskými 
orgány nebo na kuloární jednání. Ojedinělou výjimku lze snad spatřovat pouze ve 
sporadické aktivitě jednotlivých univerzit.  
Je potřebné, aby se, při pasivitě vedoucích složek jmenovaných institucí, ujaly iniciativy 
jejich aktivnější součásti popřípadě i jednotlivci. Akademické fórum se pro to může stát 
vhodnou základnou. 
Jméno: Jana Musilová, 27. 11. 2008  
Místo podpisu: Prosím o přijetí elektronické verze formuláře vzhledem k mé omluvené 
neúčasti na semináři (pravidelná výuka). 

Jan Obdržálek: ANO  
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Jiří Rákosník:  ANO Říká se: „Chceš-li něco zablokovat, zřiď na to komisi.“. Tak by to 
nemělo dopadnout. Fórum by nemuselo nutně být orgánem sepisujícím návrhy zákonů. 
Mělo by být platformou pro iniciativu, korekce a konsensus. A společné prosazování a há-
jení. 

Vladimír Roskovec: ANO  

Jaroslav Smítal: ANO  

Štefan Zajac: ANO 

Jiří Zlatuška:  ANO Legislativní aktivita by měla být součástí poslání vrcholných 
akademických institucí. Vlastní příprava paragrafovaného znění návrhů zákonů nemusí být 
s ohledem náročnost jedinou takovou formou – tyto instituce by měly samostatně i v 
kooperaci pracovat na formulaci věcných záměrů legislativních změn a iniciovat tyto 
činnosti definující věcný obsah zákonů, které poté mohou být dílem legislativců včetně 
legislativců ministerských.. 


