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Kontakt s Akademií věd ČR                                         PROJEV     REAKCE 

 

PROJEV 

Martin Černohorský: 

K loňskému dubnovému usnesení Akademického sněmu a k nelegitimitě vedení Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace. 

Předneseno na Akademickém sněmu Akademie věd ČR, Praha, 19.3.2013 

  

Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené členky a členové Akademického sněmu, 
vážení hosté, dámy a pánové, 

loňské dubnové zasedání Akademického sněmu se zasloužilo o respektováníhodné zveřejnění 
porušení zákona, když usnesením v čl. IV, bod 3  –  cituji  – 

„Akademický sněm [...] 
upozorňuje na skutečnost, že jmenování některých současných členů Rady pro výzkum, vývoj 
a inovace je v rozporu se zákonem, což může zpochybnit platnost usnesení přijatých touto 
Radou.“  –  

konec citátu. 

K nápravě nezákonnosti dosud nedošlo. Nelegitimita Rady pokračuje, ač náprava je snadno možná. 
Důsledkem trvání nezákonnosti je nynější právní neplatnost úkonů Rady 16. prosincem 2011 
počínaje. 

V rozeslaných materiálech Akademického fóra, dostupných na webu Jednoty českých matematiků a 
fyziků a České fyzikální společnosti, je důkaz, že osobní právní názor uvedený v dopise 
signovaném  místopředsedkyní vlády paní Mgr. Karolínou Peake, má elementární logickou vadu.           
Jde o právní názor, o který se opírají činitelé zastávající názor, že zákon není porušován. V dopise 
došlém z Úřadu vlády České republiky, z Odboru pro koordinaci boje s korupcí, je uvedeno, že  –  
cituji  –  „[...] citovaný dopis č.j. 97/2012-RSL ze dne 11. ledna 2012 byl zpracován Sekcí 
Legislativní rady vlády [...]“  –  konec citátu. Signující paní Mgr. Peake není tedy primárním 
autorem právnického lapsu. 

Důkaz, že je zákon porušován, nikdo nevyvrací, přesto odpovědní činitelé ani vedení Rady 
nezákonný stav nenapravují. Ani vláda, ani předseda Legislativní rady vlády nevyužívají oprávnění, 
adresně právě jim a jedině jim Statutem Legislativní rady vlády daného, rozhodnout, že Legislativní 
rada vlády zaujme v daném případě stanovisko. 

Není-li zákon porušován, nechť to tedy Legislativní rada vlády stvrdí, a věc bude vyřízena.       
Stejně účinné by mohlo být vyjádření některé z Právnických fakult nebo Ústavu státu a práva 
Akademie věd. 

Možná, že odpovědní činitelé nepovažují za nutné nezákonný stav napravovat, když je tak dlouho 
všemi tolerován a výzva k nápravě odnikud nepřichází. 

Před týdnem odešly z Odborné skupiny Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty 
českých matematiků a fyziků dopisy předsedům České konference rektorů a Rady vysokých škol, 
v jejichž závěru se píše: 
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Věc se České konference rektorů a  Rady vysokých škol, resp. samotných vysokých škol, 
bytostně týká. Neexistence vyjádření k ní  ze strany kompetentních ústavních činitelů a vedení 
zainteresovaných institucí, mezi něž vysoké školy patří, by znamenala  ne-li přímo otevřenou 
aktivní podporu nezákonnosti, tak vědomý či jen stěží nevědomý souhlas. Svolná tolerance 
evidentní nezákonnosti by rozhodně neměla přicházet  u  představitelů akademické obce v úvahu. 
Z tohoto celospolečensky závažného hlediska je postoj členů Předsednictva Rady vysokých škol a 
členů České konference rektorů zvlášť významný. Zveřejnění jejich stanovisek a stanoviska Rady 
vysokých škol a  České konference rektorů by přispělo  –  nepochybně velmi podstatně   –   
k dodržování zákonnosti v České republice.  

Ve světle uvedených skutečností zasluhuje loňské dubnové usnesení tohoto Akademického 
sněmu znovu zvláštní pozornost a znovu dík.  

Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, děkuji Vám. 

 

REAKCE 

(1)  
 
Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Vědecké rady AV ČR  
ze dne 25. 03. 2013  
1. Zahájení činnosti Vědecké rady AV ČR v šestém funkčním období 2013–2017  
[...] 
5. Volná rozprava  
Vědecká rada AV ČR  
a) souhlasí s tím, že zasedání Vědecké rady AV ČR se v roce 2013 budou konat v těchto termínech: 
11. dubna, 23. května, 20. června, 31. října a 5. prosince.  

b) VR žádá Ústav státu a práva o stanovisko k legalitě jmenování členů Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace (RVVI) ve stávajícím složení, důsledkům pro násobnost funkčních období 
všech stávajících členů RVVI a problémům legality rozhodování RVVI v tomto složení. 
K problému existuje rozsáhlá dokumentace v korespondenci Odborné skupiny Organizace 
výzkumu České fyzikální společnosti a Jednoty českých matematiků a fyziků.  
 
(2) 
 
O aktivitě Ústavu státu a práva AV ČR v dané věci nemají organizátoři semináře v současnosti 
(11.6.2013) žádné informace. 
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