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Podivný je poukaz na Legislativní radu vlády. Jednoznačně prokázaná nezákonnost členství
a v důsledku toho i místopředsednictví paní doktorky Kopicové a pana profesora Fialy v Radě
mohla být už dávno vyřešena, kdyby Legislativní rada vlády údajnou zákonnost jejich
jmenování v souladu s příslibem daným na jednání Rady 16.12.2011 oficiálně na základě
relevantního, právně kvalifikovaného a zveřejněného vyjádření stvrdila. O vydání stanoviska
Legislativní rady vlády se však půldruhého roku marně usiluje – každému kvalifikovanému
právníku (stejně jako každému i jen mírně poučenému laiku) je nade vší pochybnost jasné, že
ke jmenování P. Fialy, Z. Frolíka a M. Kopicové došlo v rozporu se zákonem.. V dopise ze
dne 18.1.2013 ministru-předsedovi Legislativní rady vlády se píše:
„[...] Věci se významně týká vyjádření pana premiéra, který ve svém dopise ze dne 4.1.2013
č.j. 17784/2012-KPV uvádí:
»[...] Nedomnívám se, že ke jmenování členů RVVI došlo v rozporu se zákonem a v této
souvislosti mohu odkázat na svoji předchozí argumentaci. Toto není záležitost, k níž by
příslušelo vyjadřovat se Legislativní radě vlády či jakémukoli jinému orgánu; proto jim ani
nebyla předložena k vydání stanoviska. Musím proto důrazně odmítnout Vaše tvrzení o
nefunkčnosti či neprofesionalitě členů těchto orgánů. [...]«.
Prosím o sdělení, (1) zda se ve smyslu obsahu předchozího odstavce Legislativní rada vlády
skutečně nebude věcí zabývat a vyjadřovat k materiálu uvedenému v prvním odstavci, (2) zda
v daném případě jako předseda Legislativní rady vlády využijete či nevyužijete své zákonné
kompetence k rozhodnutí, že Legislativní rada vlády vydá k dané věci stanovisko.“
Na uvedenou prosbu předseda Legislativní rady vlády dosud (20.6.2013) nereagoval. Podle
dopisu paní doktorky Kopicové vyjádření Legislativní rady vlády, navzdory opačnému
vyjádření pana premiéra (svou údajnou argumentaci nijak nedoložil) však přece jen existuje.
Ašak i u ní zůstává žádost o zaslání stanoviska Legislativní rady vlády dosud (1.7.2013) bez
odezvy. Místo odkazování na soud, v daném případě nedůstojně znevažujícího poslání
soudnictví, by měli představitelé vrcholných orgánů státní správy dostát v duchu svého
akademického slibu elementárnímu požadavku komunikace a nečekat na donucení k odpovědi
uplatněním zákona.
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