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Vážení 

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR, 
Ing. Andrej Babiš, první místopředseda Vlády pro ekonomiku a ministr financí, 
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda Vlády pro vědu, výzkum a 
inovace, 
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí, 
Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj, 
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministryně spravedlnosti, 
Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, předseda Legislativní rady vlády, 
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, 
a všichni další členové Vlády; 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, 
Podvýbor pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR, 
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, 
Česká konference rektorů, 
Rada vysokých škol, 
Akademie věd ČR, 
Učená společnost ČR,  
členové a stálí hosté Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 
Ing. Michal Zaorálek, MŠMT, náměstek ministra pro řízení operačních programů, 
a další adresáti  –  zainteresované instituce a jednotlivci.   
 
 
Věc: Průvodní dopis k Záznamu z XLIX. Akademického fóra  
        „Vysoké školy a věda“,  Praha, 20.3.2014._____________                           

13.4.2014 
Vážení adresáti, 

dovoluji si Vám zaslat Záznam z XLIX. Akademického fóra „Vysoké školy a věda“  
s jeho přílohami Z-2 až Z-5. 

Události z posledních tří týdnů týkající se ICRC  přesahují svým významem, při vší 
resortní specifičnosti a příslušnosti, klíčovou oblast zdravotnictví a oblast i samotné vědy.  
Plným právem vyvolávají mimořádnou pozornost nejen ministra školství, mládeže a tělo-
výchovy (specifická gesce) a ministra zdravotnictví (hlavní platforma), ale i ministryně 
pro místní rozvoj (fondy, vracení dotace?) a samozřejmě ministra zahraničí (pověst České 
republiky, jako aspekt svým způsobem nejzávažnější, protože zahraničně-politicky 
svébytný, námi nekontrolovatelný a přitom dlouhodobě negativně ovlivňující žádoucí 
mezinárodní aktivity). Nápovědou byla již pozvánka na L. Akademické fórum 17.4.2014 
s avizovaným dílčím objasněním situace. K tomu se váže i aktuální příloha Z-5. 

Co však v loňské prázdninové době zdá se zcela uniklo pozornosti odpovědných 
činitelů a nebylo jimi pravděpodobně dosud vůbec zaregistrováno nebo možná jen nebylo 
meritorně interpretováno, je následující  prohlášení Mayo Clinic, zveřejněné dne 2., resp. 
3.7.2013 (v případě jeho znalosti je příslušní činitelé zřejmě ignorovali, resp. na ně 
potřebně nereagovali):   
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Duska Anastasijevic  
Department of Public Affairs  
(507) 284-5005  
newsbureau@mayo.edu  

Date: July 2, 2013  
To: To Whom It May Concern  
From: Duska Anastasijevic  
Re: Mayo Clinic statement for press conference  

On the occasion of the press conference to be held at the ICRC July 3, 2013, Mayo Clinic issues the 
following statement for the media about the current relationship between Mayo Clinic and the 
ICRC:  

“Mayo faculty are no longer involved in any governance capacity in the International Clinical 
Research Center (ICRC) in Brno, and at this time, there are no plans to re-engage with the 
ICRC in any kind of administrative role. However, it is our understanding that the research 
collaboration between investigators at Mayo and in the ICRC which has been funded by the 
EU, will continue as planned.”  

Sincerely,  
Duska Anastasijevic  
Department of Public Affairs  

Mayo Clinic 

 

Souvislost s případným odchodem Mayo Clinic z projektu ICRC k příslušnému ter-
mínu a s řešením problému eventuálního vrácení desetimístné dotace je tomu, kdo je věci 
znalý, jasná. Na L. Akademickém fóru 17.4.2014 bude zájemcům i k této věci podáno 
bližší, dokumenty podložené vysvětlení, odlišné od zpráv sdělovacích prostředků o údajně 
primární úloze uhrazení dlužných dvou tisíc dolarů.  

S pozdravem 

      Martin Černohorský,  
      předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
  
 
Přílohy: 

Z-0   Průvodní dopis k  k Záznamu z  XLIX. Akademického fóra. 
Z-1   Záznam z AF-XLIX. 
Z-2   Účastníci AF-XLIX. 
Z-3   Ze seminární korespondence: Pozvání z GAČR. 
Z-4   Diskusní příspěvky:  
        (1) M. Feistauer: K systému GAČR.  
        (2) M. Malý: Poznámky k vystoupení  rektora Tomáše Zimy O univerzitách,  
             vysokých školách a vědě.   
        (3) L. Pátý: K 25. výročí založení Kruhu nezávislé inteligence. 
Z-5  Dopis na Mayo Clinic.  
 
Seminární adresa: 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 
cernohorsky@physics.muni.cz, tel. 605 707 876 

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 
Kotlářská 2 
611 37 Brno 
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