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Vážení
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR;
Ing. Andrej Babiš, místopředseda Vlády pro ekonomiku a ministr financí;
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda Vlády pro vědu, výzkum a inovace;
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí;
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy;
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví;
Mgr. et Mgr.Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj;
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministryně spravedlnosti;
Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, předseda Legislativní rady vlády
a všichni další členové Vlády;
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR;
Podvýbor pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR;
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR;
Česká konference rektorů;
Rada vysokých škol;
Akademie věd ČR;
Učená společnost ČR;
a další adresáti – zainteresované instituce a jednotlivci.
Věc: Průvodní dopis k Pozvánce na L. Akademické fórum
„Národní rada pro vědu“, Praha, 17.4.2014._______
6.4.2014
Vážení adresáti,
dovoluji si Vám zaslat Pozvánku na jubilejní padesáté Akademické fórum „Národní
rada pro vědu“ s hlavním tématem „Kam směřuje naše věda?“ a s informací o některých
dokumentech objasňujících skutečné, jiné než finanční, příčiny eventuálního odchodu
Mayo Clinic z projektu ICRC.
Odchod Mayo Clinic je, jak se ukazuje, vysoce pravděpodobný jako důsledek postupů
dřívějších i nynějších vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva
zdravotnictví. Pravé příčiny odchodu, dojde-li k němu, by v zájmu nejen našeho
zdravotnictví, ale vědy vůbec, o pověsti České republiky ve světě vědy nemluvě, neměly
z;stat neznámy, i kdyby je představitelé Mayo Clinic v plném rozsahu a otevřenosti sami
nezveřejnili.
Z hlediska využití dotace je důležité, zda Česká republika plní závazky spojené s jejich
přijetím a spotřebou, resp. zda je jisté, že příslušní činitelé znají předmětná usnesení Vlády
ČR (853/2005; 239/2006) a Memorandum of Understanding on Collaboration on the
International Clinical Resarch Project Brno (2006) a zda jednají v souladu s jejich obsahem
(11. This Memorandum may only be revised through a signed written amendment). Záměr
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ministra zdravotnictví projekt jednostrannými akty měnit a kroky v tomto smyslu už
činěné nasvědčují tomu, že bez včasného zásahu Vlády se může situace vyvinout tak, že
Česká republika bude dotaci vracet.
S pozdravem
Martin Černohorský,
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF
Seminární adresa:
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