
Jednota českých matematiků a fyziků 
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST 
Odborná skupina Organizace výzkumu 
http://cms.jcmf.cz/osov/ 
 
Věc: Akademické fórum  –  XXVIII-Záznam,  XXIX Pozvánka. 

4.2.2012 
 
Přílohy: 

PD   Průvodní dopis k Záznamu z XXVIII. Akademického fóra. 
Z-0  Záznam z XXVIII. Akademického fóra. 
Z-1  Účastníci XXVIII. Akademického fóra (12.1.2012). 
Z-2  Pozvánka na XXIX. AF (9.2.2012) „Paragrafové znění zákonů o vysokých školách“. 
Z-3  Ohlédnutí: Rada pro výzkum, vývoj a inovace 2012 vs. 2009. 
Z-4  Dobrá Rada nad zlato – R. Zahradník, J. Musilová, L. Pátý, R. Novotný.  
Vyjádření k legitimitě jmenování členů RVVI: 
Z-5       Vyjádření pěti právníků a tří členů Předsednictva RVVI,   
Z-6       Vyjádření deseti členů RVVI,   
Z-7       Sedm tematických příspěvků. 
Z-8  Legislativní aktivita vysokých škol: ČVUT, VŠCHT, MU, VFU, UPA, UHK, JČU. 
 
Adresáti:  

RNDr. Petr Nečas, předseda vlády České republiky, předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
Karel Schwarzenberg, 1. místopředseda vlády 
Mgr. Karolina Peake, místopředsedkyně vlády ČR, předsedkyně Legislativní rady vlády 
Členové vlády ČR 
Členové Legislativní rady vlády 

Adresáti bcc:  

Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., předseda Rady vysokých škol 
Mgr. Miroslav Jašurek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol 
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., předseda České konference rektorů 
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd ČR 
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., hlavní vědecký poradce předsedy vlády ČR 
Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., MŠMT, náměstek ministra pro výzkum a vysoké školství 
Prof. Ing. Jan Hálek, CSc., hlavní garant projektu Reforma terciárního vzdělávání 
Prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, PhD., FEng., předseda Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání 
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise 
JUDr. Ivan Barančík, rektor VŠL, místopředseda České konference rektorů 
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor VŠE, místopředseda České konference rektorů 
Doc. Ivo Mathé, rektor AMU, místopředseda České konference rektorů 
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor VFU, místopředseda České konference rektorů 
Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr.h.c., čestný předseda Akademie věd ČR 
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda Učené společnosti ČR 
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., místopředsedkyně Učené společnosti ČR 
Zákonodárci – předsedkyně a členové Výboru VVKMT PS PČR: 
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA 
Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. 
Zákonodárci – předseda a členové Výboru VVKLPP Senátu PČR 
PhDr. Jaromír Jermář 
PaedDr. Alena Gajdůšková 
PhDr. Marcel Chládek, MBA 
Rada pro reformu vysokoškolského vzdělávání  

 1

http://cms.jcmf.cz/osov/


 2

Rada projektu Reforma terciárního vzdělávání 

Další zainteresované instituce a jednotlivci  
 
Vážení adresáti, 
 

dovoluji si Vám zaslat Záznam z XXVIII. Akademického fóra s objasněním problematiky usnesení 
vlády z 30.11.2011 č. 891 o jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyjádřením jak členů 
Rady, tak zainteresovaných právníků, a také dalších autorů tematických příspěvků. Problematika je 
objasněna, řešení vyžadující oficiální stanovisko Legislativní rady vlády a odpovídající reakce vládních 
činitelů na sebe teprve čekají.  

 Jde celkem o 20 vyjádření, z toho 5 od právníků (žádný z nich neuvádí, že prvotní zdroj nynějších 
potíží je už v chybném usnesení vlády z 5.10.2011 č. 739 s nezákonným vznikem 16 vakantních míst, 
která mají být bez přerušení obsazena). Jedním z těchto pěti právníků je místopředsedkyně vlády a 
předsedkyně Legislativní rady vlády Mgr. Karolina Peake, která uzavírá své vyjádření slovy  „Nicméně 
jsem nucena upozornit na to, že toto vyjádření je pouze můj osobní právní názor a proto jej nelze 
považovat za oficiální či závazný výklad zákona.“ Osobní názor vedoucího činitele orgánu veřejné 
správy je cenný a má značnou váhu. Sám o sobě je však bez oficiálního stanoviska celého orgánu, 
v daném případě Legislativní rady vlády, pro rozhodovací proces irelevantní, je-li pro vládu rozhodující 
oficiální stanovisko orgánu. 

Ze 17 členů Rady reagovalo na prosbu o vyjádření 13. Jejich vyjádření a analytické příspěvky 
právníků a ostatních autorů účinně napomohly problematiku objasnit. Spektrum názorů je široké, od 
jednoznačného „nerozhoduje to, co tvůrci zákona mohli mít na mysli, ale pouze a přesně to, co v zákoně 
stojí“, až po odvolávání se na stanovisko Legislativní rady vlády při změně vlastního úsudku nebo při 
souhlasu s přejímaným názorem, a přitom žádné stanovisko LGR neexistuje. Početné jsou odkazy členů 
Rady na osobní právní nekompetentnost, a to nečekaně i u členů Rady působících ve významných 
řídicích a poradenských funkcích v oblastech spjatých s vědou a s vysokoškolskou legislativou na 
právní erudovanost mnohem náročnějších, než je předmětný případ. Je to projev vědomého pomíjení 
potřeby základní právní odbornosti, s nenáležitým upřednostňováním jiných vlastností pro působení ve 
veřejné správě. Na XXIX. Akademickém fóru se toho diskuse navazující na výklad prof. Ivana 
Wilhelma, náměstka ministra školství, zřejmě dotkne.    

Jen jeden (K. Aim) z členů Předsednictva RVVI se vyjádřil, že považuje za nutné mít legitimitu 
Rady v jejím současném složení potvrzenu minimálně písemným vyjádřením nějaké právní autority. Je 
to přirozený požadavek, protože za dané situace není co oficiálního předložit pro vyvrácení logicky 
přesvědčivé argumentace zpochybňující legitimitu stávajícího stavu. Vláda by měla na tuto situaci 
operativně reagovat. 

Kdyby vláda chtěla mít na exekutivě nezávislý, dobře fungující odborně kvalifikovaný poradní 
orgán, jedním z řešení by bylo jeho konstituování ve složení bez její vlastní účasti v něm, a už vůbec by 
se nezbavovala předsedy vlády jako nejvyššího potenciálního arbitra jeho schválením jako předsedy 
Rady, když to vede  –  jak ukazují i jiné případy než nynější  –  nejen v korektním případě při zákonem 
stanoveném jmenování členů Rady, ale i při volbě jejích místopředsedů a i při jiných rozhodováních 
k vyžádanému naplňování jeho vůle. V rozporu se zákonem to možná není, s historicky viděnou péčí 
o vědu a výzkum určitě ano. 

O aktuálním stavu věci bude podána 9. února 2012 informace na XXIX. Akademickém fóru. Jeho 
program je v pozvánce,  připojené mezi přílohami. 

 
Se srdečným pozdravem 
 
za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz 
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