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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, 
MgA. Martin Stropnický, ministr obrany, 
Milan Chovanec, ministr vnitra, 
Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu, 
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministryně spravedlnosti, 
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, ministryně práce a sociálních věcí, 
Ing. Antonín Prachař, ministr dopravy, 
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství, 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, 
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj, 
Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí, 
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury, 
Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, předseda 
Legislativní rady 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,  
Jednota českých matematiků a fyziků, 
Česká fyzikální společnost 
a další adresáti  –  zainteresované instituce a jednotlivci.   
 
Věc: Průvodní dopis k Záznamu z LIII. Akademického fóra  
 ___„Z Akademických fór 2008–2014“, Brno, 2.7. 2014.  

Přílohy: 

Z-0   Průvodní dopis k Záznamu z  LIII. Akademického fóra. 
Z-1   Záznam z AF-LIII. 
Z-2   Účastníci AF-LIII. 
Z-3   M. Černohorský: AF-LIII. Úvodní informace. ppt 14 snímků. 
Z-4   Seminář Aktuální problémy hodnocení výzkumu, 28.3.2008. 
Z-5   J. Musilová: Z Akademických fór 2008 až 2017. Průřez hlavními tématy. ppt 51 snímků. 
 

22.7.2014 

Vážení adresáti, 

dovoluji si Vám zaslat Záznam z LIII. Akademického fóra „Z Akademických fór 2008–2014“. 

Zároveň je namístě neponechat bez povšimnutí aktuální další doklad, že česká věda, ať na 
vysokých školách, v Akademii věd či kdekoli jinde, je z hlediska žádoucích odborných aktivit 
ze strany státní správy v některých  konkrétních situacích skutečně bezprizorní.  
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Vláda České republiky ve svém Usnesení ze dne 9. července 2014 č. 537 k Informaci  
o aktuálním stavu a rizicích Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace mj. ukládá 
 ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro 
ekonomiku a ministrem financí a s ministryní pro místní rozvoj intenzivně spolupracovat při 
realizaci přijatých opatření. Ta se týkají i Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC)  
v Brně, zařazeného do tříčlenné „skupiny vysoce rizikových projektů“ (Lidové noviny, 
14.7.2014, s. 4). Za toto reálné ohrožení je třeba připsat odpovědnost  zcela jednoznačně 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Je obecně známo, že jeho vedení přes 
kvalifikované protesty desítek domácích i zahraničních odborníků, doprovázené vysoce 
varovnou rezignací mnohých z nich, nedbalo závažných nekorektností výběrového řízení 
2012/2013 na pozici ICRC Chair a místo kvalifikovaného přezkumného řízení, které by každý 
odborně způsobilý a řádného plnění svých povinností dbalý gesční orgán zavedl, závadné 
postupy s překvapivou lehkomyslností stvrdilo. Je to jeden z případů, kdy formálně 
kompetentní činitelé mohou podle své libovůle rozhodovat s vědomím, že bez ohledu na výši 
škod, jdoucích případně až do miliard – nehledě na škody nehmotné povahy – , nebudou nijak 
postiženi. MŠMT by mělo veřejně přiznat, že je původcem zjištěných současných  
a v budoucnu očekávaných problémů ICRC, zejména pokud jde o ovlivnění situace v příštích 
letech ze strany Mayo Clinic. Nekorektnosti, k nimž vinou MŠMT došlo, jsou pro mezinárodní 
vědeckou komunitu nepřijatelné. O stanoviscích Mayo Clinic a znedůvěryhodnění některých 
orgánů České republiky se mnozí činitelé přesvědčí zřejmě až v roce 2016 a v letech dalších,  
i když by jim situace měla být jasná už nyní.  
 
S pozdravem 

Martin Černohorský,  
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
 
 
Seminární adresa: 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 
cernohorsky@physics.muni.cz, tel. 605 707 876 
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