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Záznam z XXXVIII. Akademického fóra
http://jcmf.cz/osov

Pluralitní logistika legislativy
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 21. února 2013, 14:00-17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Přílohy:
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Průvodní dopis k Pozvánce na AF-XXXIX a k Záznamu z AF-XXXVIII.
Pozvánka na AF-XXXIX.
Záznam z AF-XXXVIII.
Pozvánka a program AF-XXXVIII.
Účastníci AF-XXXVIII.
M. Černohorský: Pluralitní logistika legislativy.
J. Musilová: K návrhu Metodiky 2013–2015.
J. Zlatuška: Poznámka o znalosti rozporu jmenování RVVI se zákonem.
M. Černohorský: 14 bodů k nelegitimitě RVVI.
Š. Zajac: Legalita, legitimita, legislativa, judikatura a autorita RVVI.

1.

Uvítání. Informace. Ze seminární korespondence.
Po zahájení XXXVIII. Akademického fóra ve 14:15 a uvítání jeho účastníků (příloha Z-2)
informoval M. Černohorský o Výročním shromáždění České konference rektorů a o Veřejném slyšení v Senátu PČR.

1.1. Výroční shromáždění České konference rektorů se konalo ve dnech 14.-15. 2. 2013 za.
tradiční účasti emeritních rektorů a vedoucích činitelů orgánů státní správy a institucí
z akademické sféry s jejich vystoupeními, charakterizujícími stav a aktuální aktivity jimi
vedených íinstitucí. V souvislosti s částmi programu připomínajícími založení ČKR před
dvaceti lety byli hosty Výročního shromáždění prezidentka Evropské univerzitní asociace
Prof. Helene Nazaré a představitelé konferencí rektorů Maďarska, Polska, Rakouska,
Slovenska a Slovinska.
1.2.

Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR v jeho Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice se konalo20.2.2013 pod názvem „Jaké změny legislativy potřebují
české vysoké školy?“. K vystoupení byli předsedou Výboru senátorem PhDr. Marcelem
Chládkem, MBA, který Veřejné slyšení řídil, pozváni:
Prof. PhDr. Petr FIALA, Ph.D., LL.M., ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ze zdravotních důvodů
zastoupen náměstkem pro výzkum a vysoké školství Mgr. et Mgr. Tomášem Hrudou);
Prof. Ing. Jiří DRAHOŠ, DrSc., dr.h.c., předseda Akademie věd ČR;
Prof. PhDr. Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, CSc., předsedkyně Akreditační komise ČR;
Prof. RNDr. Václav HAMPL, DrSc., předseda České konference rektorů;
Doc. Ing. Jakub FISCHER, Ph.D., předseda Rady vysokých škol;
Mgr. Miroslav JAŠUREK, předseda Studentské komory Rady vysokých škol;
Prof. RNDr. Jiří ZLATUŠKA, CSc., emer. rektor Masarykovy univerzity, místopředseda Rady
vysokých škol;
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Prof. RNDr. Martin ČERNOHORSKÝ, CSc., předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF;
Prof. PhDr. Jan SOKOL, Ph.D., CSc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze;
Prof. Ing. Pavel RIPKA, CSc., děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze;
Prof. Ing. Ivan WILHELM, CSc., zmocněnec vlády ČR pro evropský výzkum;
Prof. PhDr. Stanislav ŠTECH, CSc., prorektor Univerzity Karlovy v Praze;
Doc. PhDr. Michal STEHLÍK, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze;
Prof. RNDr. Libor PÁTÝ, CSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy v Praze;
Lukáš MATOŠKA, Iniciativa Za svobodné vysoké školy.

Péčí sekretariátu Výboru bude dokumentace zveřejněna na internetových stránkách
Senátu PČR.
1.3. Jednání ke Katalogu klíčových témat k Novele zákona o vysokých školách:
J. Zlatuška podal aktuální informaci na základě dopoledního jednání (21.2.2013) Sněmu
Rady vysokých škol.
1.4. Příspěvky z pléna o aktuálních aktivitách s vazbou na organizaci výzkumu:
V. Roskovec a J. Zima upozornili na závažnost problematiky kompetencí státu a
zřizovatelů institucí ve vztahu k veřejným výzkumným institucím.
1.5. Vyjádření ústavních a dalších vedoucích činitelů k právnímu stavu RVVI (osloveni byli
mj. předseda RVVI a předseda Legislativní rady vlády):
Oslovení činitelé zatím nereagovali, s výjimkou místopředsedkyně vlády paní Mgr.
Karolíny Peake, která však postoupila prosbu předsedovi Legislativní rady vlády, protože
reagovala jako kdyby jí byla prosba adresována jako předsedkyni Legislativní rady vlády.
Poseminární poznámka:
(1) Dnem 5.10.2011 přestal být stav RVVI v souladu se zákonem.
(2) Materiály AF jsou důkazem, že vláda porušila zákon.
(3) Důkaz, že jmenování některých členů Rady je nelegitimní, není vyvrácen.
(4) Žádný z 11 členů vlády, kteří vadný návrh schválili, své pochybení nenapravuje.
(5) Vedení Rady stav své nelegitimity nenapravuje.
(6) Není známo, je-li vědomé či nevědomé tolerování nezákonnosti ústavními a jinými činiteli důsledek
nefunkčnosti jejich poradních či jiných orgánů (předseda vlády tvrzení o nefunkčnosti orgánů či
neprofesionalitě jejich členů důrazně odmítá), nebo důsledek nedbání jejich rad, anebo je-li příčina či
důvod v něčem jiném.

1.5. Diskuse.
Š. Zajac vystoupil s názorem, že v záležitosti právního stavu Rady pro výzkum, vývoj
a inovace zákon nebyl porušen. Zdůraznil, že důležitější než litera zákona je jeho duch.
Akademické fórum nechť se věcí už nezabývá a přenechá ji právníkům. Stran členství
PhDr. Kopicové a ministra školství prof. Fialy v RVVI nechť se respektuje rozhodnutí
premiéra.
V diskusi M. Černohorský zopakoval důkaz porušení zákona, Dále vystoupili
J. Rákosník, V. Roskovec, J. Dolejší, L. Pátý, F. Cvrček, F. Novák a J. Zlatuška.
K diskusi se váže i obsah příloh Z-5 a Z-6. Poseminárně zaslané diskusní stanovisko
Š. Zajace, jehož postoj nikdo nepodpořil, je v autorsky autentickém znění v příloze Z-7.
2.

Pluralitní logistika legislativy.
Pro nepředvídaně rozsáhlou diskusi o porušení zákona, kdy bylo namístě časově
neomezovat nositele jiného, byť zcela ojedinělého názoru, zbyl čas už jen pro poukaz na
příspěvek J. Musilové s názvem K návrhu „Metodiky 2013 – 2015“ (příloha Z-4) a velmi
stručný komentář k prezentaci ppt M. Černohorský: Pluralitní logistika legislativy
s podtitulkem K logistice Novely zákona o vysokých školách (příloha Z-3).
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3. Závěr. Výhled na XXXIX. Akademické fórum (čtvrtek 21. března 2013).
Hlavním bodem k tématu Problematika otevřenosti přístupu k vědeckým informacím“ je
přednáška J. Zlatušky „Otevřenost přístupu k vědeckým výsledkům a datům.“
XXXVIII. Akademické fórum skončilo v 17:20.
5.3.2013
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz

....
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