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Vážený pan 
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA  
místopředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace 

1.4.2014 

ICRC  –  Zveřejnění fakt 
 

Vážený pane místopředsedo Vlády, 
 
     obracím se na Vás jako předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF se 
sdělením, že na L. Akademickém fóru „Národní rada pro vědu“ 17.4.2014 budou zveřejněna 
fakta z let 2006, 2007 a 2012, dokumentující některé z aktivit tehdejších vedení Ministerstva 
zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, týkajících se Mezinárodního centra 
klinického výzkumu FNUSA–ICRC v Brně. 

     Jako někdejší honorární poradce výkonného ředitele ICRC si dovoluji zmíněné aktivity 
charakterizovat jako aktivity prokazující vážný deficit odbornosti a korektnosti při styku 
v mezinárodních vztazích. Týkají se Vládou ČR schválených a písemně stvrzených náležitostí 
mezinárodně koncipovaného projektu ICRC, s klíčovou účastí světově tak významné instituce, 
jakou je Mayo Clinic. Těmito skutečnostmi je také předurčena pozitivní či negativní odezva, 
které se našim vědeckým institucím a také České republice jako celku nakonec dostane.  

     Z informací ve sdělovacích prostředcích lze soudit, že hrozí nebezpečí, že při zítřejším 
jednání Vlády ČR může dojít k usnesení i jinému  než jen týkajícímu se uhrazení dluhu vůči 
Mayo Clinic, aniž toto jiné usnesení, pokud by se týkalo úpravy mezinárodně dohodnutého 
projektu, bylo předem projednáno a odsouhlaseno s představiteli Mayo Clinic, jak si to uzavřené 
dohody žádají. Vaše postavení může být zárukou, že o jakémkoli usnesení toho druhu bude 
jednáno s dobrou znalostí věci a na základě předem známých, kvalifikovaně připravených a 
skutečnými odborníky nezávisle posouzených materiálů. Podobná nekvalifikovanost, s jakou se 
rozhodovalo ze strany vedení uvedených dvou ministerstev ve zmíněných dřívějších letech, by 
měla být nevratnou minulostí. 

     Děkuji Vám za pozornost, kterou tomuto mému sdělení věnujete. V důvěře, že je přijímáte 
v tom duchu, v němž míněn, a s přáním úspěchu Vaši aktivitám ve prospěch vědy a těch oblastí, 
jimž má sloužit, Vás srdečně zdravím. 

     Váš 
                    Martin Černohorský 

Cc: 
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR; 
Ing. Andrej Babiš,  první místopředseda Vlády ČR pro ekonomiku a ministr financí; 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví; 
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy; 
Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj; 
RNDr. Alice Valkárová, předsedkyně České fyzikální společnosti JČMF; 
RNDr Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků. 
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