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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;
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministryně spravedlnosti;
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy;
Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, předseda Legislativní rady vlády;
Česká konference rektorů;
Rada vysokých škol;
Akademie věd ČR;
a další adresáti – zainteresované instituce a jednotlivci.

Věc: Průvodní dopis k Záznamu z XLVII. Akademického fóra
„Novela o jmenování profesorů“, Praha, 23.1.2014.
1.2.2014
Vážení adresáti,
dovoluji si Vám zaslat Záznam z XLVII. Akademického fóra „Novela o jmenování
profesorů“. Některá z fakt v něm uvedených a některé reakce jsou dokladem absence potřebné
profesionality a svědčí především o pokleslosti právního povědomí, a to i u některých vysokých
ústavních činitelů. Jde-li o selhání i na místech, která by především měla být záštitou dodržování
zákona a příkladem exekutivní profesionality, s nápravou by se nemělo otálet, zejména jde-li
o oblasti vědy a vzdělávání.
Pokud jde o jmenování profesorů, došlo v mezidobí k pozitivnímu posunu. Materiály pro
jmenovací akt podpisu prezidenta republiky jsou již po ukončení jejich dlouhodobého
neprofesionálního zadržování vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postoupeny
Kanceláři prezidenta republiky. Při problematické úrovni profesionality vedení MŠMT, jak se
projevilo v postupu dvou předchůdců nynějšího ministra v dané věci, když nedbali na dodržení
platného zákona, je nepochybně opodstatněné v každém jednotlivém případě zkontrolovat před
předložením jmenovacích dekretů k podpisu prezidentovi, zda ministerstvo svou povinnost
kontroly řádně splnilo. Zde záleží na úrovni aparátu Kanceláře prezidenta republiky, za jak
dlouho se tak stane. Pro jednoho kvalifikovaného pracovníka jde jistě o práci desítek hodin,
zdaleka však nepřevyšující celkový časový rozsah jednoho sta hodin. U prezidenta republiky
může pak nastat řada okolností, pro které bude moci k podpisu návrhů, u nichž nebyly shledány
závady, přistoupit eventuálně až po jisté časové prodlevě. Dekrety nemusí předávat pan prezident
osobně, mohou být předány i bez jeho účasti, a ani zaslání poštou není v rozporu se zákonem.
Tradice předávání dekretů prezidentem republiky tím nemusí zaniknout, může být kdykoli
obnovena, nedojde-li ke změně zákona, která by obnovení tradice nepřipouštěla.
O vývoji celé věci, resp. o jejím uzavření, bude podána zpráva na XLVIII. Akademickém
fóru „Věda, výzkum a inovace ve světle vládního prohlášení“, Praha, 27.2.2014.
Se srdečným pozdravem a s přáním všeho dobrého
Martin Černohorský, předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF
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Přílohy:
P-Z
Z-1
Z-2
Z-3
Z-4

Průvodní dopis k Záznamu z XLVII. Akademického fóra.
Záznam z AF-XLVII.
Účastníci AF-XLVII.
J. Zlatuška: Změna ve jmenování profesorů je zbytečná.
Diskusní příspěvky k dodržování zákona při jmenování profesorů: M. Malý, L. Pátý,
J. Smítal, J. Steidl.
Z-5 J. Kuběna: Trvalá podpora učitelů Krajskými pedagogickými ústavy – trvalá hráz proti
liberálním tendencím ve školství.
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