Korespondence s náměstkem MŠMT pro výzkum a vysoké školství
Mgr. et Mgr. Tomášem Hrudou
6 DOPISÚ

DOPIS 1
Dne 28.3.2013 18:02, Cernohorsky Martin napsal(a):
*Jednota českých matematiků a fyziků
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST
Odborná skupina Organizace výzkumu
http://jcmf.cz/osov <http://cms.jcmf.cz/osov/><http://cms.jcmf.cz/osov/>

**Vážený pan*
*Mgr. et. Mgr. Tomáš Hruda*
*náměstek ministra pro výzkum a vysoké školství*
*Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy*
Brno, 28.3.2013
Vážený pane náměstku,
obracím se na Vás ve věci uvedené v připojených přílohách, které jsou Vám
až na jednu známy, resp. byly Vám už dříve zaslány. Z formálního hlediska
by předmětná záležitost porušování zákona mohla jít možná zcela mimo Vás.
Nicméně právě spontánní uplatnění Vašeho funkčního postavení v oblasti
výzkumu a především otevřený projev osobního postoje k dodržování
zákonnosti vůbec by byly nepochybně vnímány s příznivým ohlasem, mj. i jako
projev profesní kvalifikovanosti.
Vaše reakce, resp. vyjádření jasného stanoviska ve věci spjaté s výzkumem v
České republice, věci pro pochopení tak málo náročné, kompetentními
ústavními činiteli a vrcholnými orgány státní správy překvapivě ponechávané
přes četná upozornění po bezmála půldruhého roku v nezákonném stavu, by
mohly přispět k příznivému vývoji a být dokladem funkčnosti Vámi zastávané
pozice.
S pozdravem
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF
cernohorsky@physics.muni.cz<mailto:cernohorsky@physics.muni.cz>
<mailto:cernohorsky@physics.muni.cz><mailto:cernohorsky@physics.muni.cz>

(Na DOPIS 1 reakce od pana náměstka

do 18.4.2013 nedošla.)
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DOPIS 2
Předmět:130418_T-Hruda_Re: Fwd: Postoj RVVI k zakonnosti
Od:Cernohorsky Martin <cernohorsky@physics.muni.cz>
Komu:Hruda Tomáš <Tomas.Hruda@msmt.cz>
Kopie:
Jednota českých matematiků a fyziků
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST
Odborná skupina Organizace výzkumu

http://jcmf.cz/osov<http://cms.jcmf.cz/osov/>
18.4.2013
Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda
námětek ministra pro výzkum a vysoké školství
Vážený pane náměstku,
na XL. Akademickém fóru 25.4.2013 bude uvedena dílčí bilance postojů
vrcholných institucí a vysokých činitelů státní správy v oblasti výzkumu a
vysokého školství k dodržování zákonnosti v ní. Vzhledem k Vašemu
postavení náměstka ministra pro výzkum a vysoké školství by Vaše reakce na
Vám zaslaný dopis ze dne 28.3.2013 byla zvlášť vítaným příspěvkem k
posílení snah o nenarušování principů právního státu.
S poděkováním za Vaši eventuální reakci a s pozdravem
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS
JČMFcernohorsky@physics.muni.cz<mailto:cernohorsky@physics.muni.cz>
DOPIS 3
Dne 25.4.2013 13:10, Gondková Karolína napsal(a):
Vážený pane profesore,
z pověření pana náměstka Mgr. Tomáše Hrudy Vám sděluji, že se ministerstvo
ve věci dodržování zákonnosti připojuje k vyjádření České konference
rektorů.
S pozdravem
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
DOPIS 4
-----Original Message----From: Cernohorsky Martin [mailto:cernohorsky@physics.muni.cz]
Sent: Thursday, April 25, 2013 11:03 PM
To: Gondková Karolína
Cc: Hruda Tomáš; Václav Hampl; Marie Fojtíková
Subject: 130225_K-Gondkova_Re: FW: 130418_T-Hruda_Re: Fwd: Postoj RVVI k
zakonnosti
Vážená paní ředitelko,
potvrzuji příjem Vaší zprávy 25.4.2013 13:10 s tím, že v ní uváděné, mně
neznámé "vyjádření České konference rektorů" není ani obecně známé, ani
ve Vaší zprávě uvedeno, ani k ní připojeno a ani uveden odkaz na ni.
Prosím o sdělení, jde-li o omyl, o opomenutí, nebo o záměr.
S pozdravem
Martin Černohorský
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DOPIS 5
Dne 2.5.2013 12:03, Gondková Karolína napsal(a):
Vážený pane profesore,
omlouvám se za nedorozumění. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
obecně zastává názor, že posuzování zákonnosti nebo nezákonnosti určitého
jednání spadá pouze do kompetencí soudů a nikoliv státní správy.
Ministerstvo nemá informaci, že by ve Vámi zmiňované záležitosti bylo
vydáno nějaké rozhodnutí soudu nebo že se někdo v této věci na soud
obrátil.
S pozdravem
Karolína Gondková
DOPIS 6
Dne 2.5.2013

13:55

Martin Černohorský napsal(a):

Vážená paní ředitelko,
potvrzuji přijetí Vaší zprávy 2.5.2013 12:03 s oficiálním stanoviskem
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předmětné záležitosti.
S pozdravem
Martin Černohorský
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