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Vážená paní 
Mgr. Marie Benešová 
ministryn ě spravedlnosti 
předsedkyně Legislativní rady vlády 
 
 

Brno, 29.7.2013                                                                                                DOPORUČENĚ 

Věc: Funkčnost Legislativní rady vlády. 
 
Přílohy:  

1. Nelegitimita RVVI (25.3.2012). 
2. Právní stav RVVI (24.1.2013). 
3. Neúcta k zákonu v RVVI (25.7.2013). 
4. Návrh usnesení vlády k obnově právního stavu v RVVI. 
 
 
 
 
Vážená paní ministryně, 
 
dovoluji si obrátit se na Vás ve věci, která se týká Rady pro výzkum, vývoj a inovace, o níž 
jsem Vás již informoval prostřednictvím elektronické zprávy 26.7.2013.  
 
Připojené přílohy dokumentují nezákonnost složení předsednictva Rady pro výzkum, vývoj  
a inovace, trvající od 16.12.2011. Právní platnost úkonů Rady je proto problematická. Má to 
vážné důsledky pro budoucno.  

Za půldruhého roku porušování právního stavu v Radě pro výzkum, vývoj a inovace se 
snahám o jeho obnovu dostalo ze strany vedení Legislativní rady vlády meritorně relevantních 
reakcí, jejichž obsah je v rozporu se skutečností, konstatovanou například ve vyjádřeních pěti 
členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (Karel Oliva, Jiří Málek, Rudolf Haňka, Zdeněk 
Havlas, Vladimír Mařík) a také Ministerstva financí (viz příloha 2, snímky 33–38, 43, 44, 46, 
48). 

 Je nezpochybněně prokázáno, že argumentace Karolíny Peake jako předsedkyně Legislativní 
rady vlády, citovaná Petrem Mlsnou v době, kdy už sám byl po Karolíně Peake předsedou 
Legislativní rady vlády, je logicky vadná. Ani vláda ani Karolína Peake jako předsedkyně 
Legislativní rady vlády, resp. Petr Mlsna jako předseda Legislativní rady vlády nesáhli po své 
kompetenci rozhodnout, že Legislativní rada vlády zaujme v daném případě stanovisko. 
Mocensky uplatněné právně vadné osobní názory na předmětnou věc a z nich plynoucí 
porušování zákona jsou v prostředí respektujícím logiku neobhajitelné, nehledě na aspekty 
ještě závažnější. Problém zákonnosti/nezákonnosti ve vrcholné instituci státní správy 
vyžaduje po více než osmnácti měsících trvání právně jednoznačné vyjasnění a z něho 
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vyvozené korektní řešení. Právě Legislativní rada vlády je především povolaná, aby k tomu 
účinně přispěla. Právně čistý a  –  je-li vůle  –  snadno uskutečnitelný návrh je už více než půl 
roku k dispozici (zveřejněn byl 24.1.2013, viz příloha 2). 

Dovoluji si obrátit se na Vás jako na předsedkyni Legislativní rady vlády s prosbou o sdělení, 
hodláte-li v souladu se svým statutárním oprávněním rozhodnout, že Legislativní rada vlády 
zaujme v daném případě stanovisko a zveřejní je. Druhá prosba se týká toho, že nezávisle na 
tom bude velmi vítána aktivní účast představitele Legislativní rady vlády na XLIII. 
Akademickém fóru, které se koná 19.9.2013, 14:00–1700, ve Velké posluchárně sídla Jednoty 
českých matematiků a fyziků, Praha, Žitná 25. Prosím o sdělení, můžeme-li s vyhověním této 
prosbě při přípravě programu počítat.  
 
S poděkováním za Vaši reakci a s pozdravem 

za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF  
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda  

cernohorsky@physics.muni.cz, tel. 605 707 876 
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 
Kotlářská 2 
611 37 Brno 
 
 
 
Cc: 
Ing. Jiří Rusnok, předseda vlády, předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
PhDr. Miroslava Kopicová, 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministryně spravedlnosti, místopředseda Legislativní 
         rady vlády     
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., předseda České konference rektorů  
Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., předseda Rady vysokých škol 
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., předseda Akademie věd ČR  
RNDr. Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků 
RNDr Alice Valkárová, DrSc., předsedkyně České fyzikální společnosti 
Členové České konference rektorů 
Členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
 
Další zainteresované instituce a jednotlivci 


