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Legislativa podpory školství, vědy a výzkumu
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 10. listopadu 2016, 14:00-17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Přílohy:
Z-0 Průvodní dopis k Záznamu z AF-LXXVI.
Z-1 Záznam z AF-LXXVI.
Z-2 Účastníci AF-LXXVI.
Z-3 J. Kupčík: Věcný záměr zákona o podpoře VaVaI z pohledu Fórum Věda žije! ppt26
Z-4 M. Malý: Podpora výzkumu. ppt9

1. Zahájení. Uvítání. Informace.
Po zahájení semináře ve 14:15 a uvítání jeho účastníků (Z-2) poukázal M. Černohorský na mimořádnou závažnost seminární tematiky, týkající se řady resortů a zasahující významně do struktury
orgánů státní správy. Logistika probíhající legislativy (rozsah připomínek) znovu ukazuje, oč se
přichází dlouhodobým soustavným ignorováním možností daných pluralitní přípravou legislativních
návrhů. Je překvapivé, že se tak děje i v oblasti samotné vědy a výzkumu.
2. Jaroslav Kupčík: Věcný záměr zákona o podpoře VaVaI z pohledu Fórum Věda žije!
Obsažná prezentace (Z-3) přinesla v komentářích k jejím 26 snímkům jak informační tak inspirativní
otázky a konstatování, podnětná pro průběh a výstupy diskuse. Vítaným doplňkem byla operativně
připravená prezentace Miroslava Malého (Z-4) o Semináři v Poslanecké sněmovně konaném
3. 11. 2016 O cílech a podmínkách podpory výzkumu a vývoje v ČR.
3. Diskuse.
V hodnotné diskusi uvedená stanoviska a názory by mohly při jejich výměně a diskusi o nich s oficiálními legislativci a jejich spolupracovníky vést ke zlepšení připravovaných materiálů. Z příslušných
míst, obeslaných početnými pozvánkami, však nebyl nikdo přítomen.
4. Výhled na LXXVII. Akademické fórum.
Pro prosincové AF-LXXVII (8. 12. 2016) bylo v mezidobí sjednáno vystoupení významného představitele průmyslové sféry a zároveň v problematice vzdělávání a jejího sepětí s vědou dobře orientovaného člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA, generálního
ředitele skupiny Siemens v České republice.
LXXVI. Akademické fórum skončilo v 17:00.
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