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R. Haňka 13.6.2013 M. Černohorskému 
 
Vazeny pane profesore, 
Velice mne to mrzi, ale 20.cervna budu mimo republiku. Nicmene, jako vzdy, si se zajmem 
prectu veskere materialy. 
Srdecne zdravim 
Rudolf Hanka 
 
Poznámka 1: Je namístě poznamenat, že z důvodů, které nebyly 13.6.2013 při poslání 
omluvného dopisu známy, byl profesor Haňka  20. června v době semináře ještě v Praze na 
Úřadu vlády. Do Cambridge odletěl večer. Tím se vysvětluje rozpor mezi sdělením na semináři  
„profesor Haňka je mimo republiku“ a skutečností „profesor Haňka byl účastníkem semináře 
krátce po něm viděn v Praze-Dejvicích“. 
 
 
 M. Černohorský 15.6.2013 R. Haňkovi 
 
Vážený pane profesore,  
děkuji Vám za Vaši zprávu.  
Na Akademickém fóru 20.6.2013, kterého se bohužel nemůžete zúčasnit, zaujmou zřejmě 
předevšim tato témata:  
1. K situaci ICRC (a dalších projektú) v pohledu RNDr. Petra Duchone jako poradce ECR 
(Policy Advisor, European Conservatives & Reformists Group, European Parliament).  
2. Je obecně známo, ze RVVI je uz púldruhého roku řízena nezákonně. Dá se vůbec ještě od 
některého z členů, včetně ústavních činitelů mezi nimi, čekat, že se postará o nápravu, nebo ze 
předloží důkaz, že zákon porušován není? Seminář k tomu přinese informaci o připravovaném 
Pamětním spisu o nezákonnostech v RVVI v letech 2011–2013.  
 
Velice byste se zasloužil, kdyby se Vám podařilo z pozice hlavního vědeckého poradce 
předsedy vlády tento nedůstojný stav, který zpochybňuje oprávněnost důvěry v odbornou 
úroveň Rady, změnit. Odkazy na složitost nebo nejednoznačnost zákona neobstojí, jejich autora 
odborně diskreditují, když k porozumění může snadno dospět každý maturant.   
 
S nejlepšimi přáními a se srdečným pozdravem  
Martin Černohorský 
 
Poznámka 2: Poslední odstavec neztrácí vývojem situace na významu a na aktuálnosti. Bylo by 
přirozené, kdyby Česká konference rektorů, Rada vysokých škol,  Akademie věd ČR a 
především samotná Rada pro výzkum, vývoj a inovace, jejímž je profesor Haňka členem, 
nepřipouštěly nezákonnosti v oblasti vědy a snažily se o nápravu tam, kde se to od nich 
právem očekává. Je-li skutečností, že vrcholné akademické instituce a nejrůznější podle názvu 
odborné a poradní orgány svou pasivitou dávají najevo, že porušování zákonů držiteli moci 
včetně ústavních činitelů jsou ochotny dlouhodobě tolerovat, pak v rozporu s obecným 
zájmem a svými povinnostmi porušování zákonnosti v zemi vědomě podporují. 
; 


