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Věc: Nefunkčnost podpůrného aparátu předsedy vlády. 

Brno, 15.10.2013 

Vážený pane premiére, 
 

dovoluji si navázat na své tři dopisy, (1) ze dne 26.7.2013 (Neúcta k zákonu v Radě pro 
výzkum, vývoj a inovace), (2) ze dne 29.7.2013 (Obnova právního stavu v Radě pro výzkum, 
vývoj a inovace) a (3) ze dne 25.9.2013 (Obnova právního stavu v Radě pro výzkum, vývoj a 
inovace), a obrátit se na Vás znovu proto, že jste s obsahem těchto dopisů a jejich příloh nebyl 
s největší pravděpodobností buď vůbec nebo ne potřebně kvalifikovaně při filtraci Vám 
adresovaných dopisů seznámen.  

Uvedené tři dopisy a jejich přílohy dokumentují nezákonnost složení předsednictva Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace, trvající od 16.12.2011.  

K úsudku, že nejste o obsahu uvedených dopisů kvalifikovaně informován, vede ne jejich 
nezodpovězení  –  není Vaší povinnosti reagovat na podání, neukládá-li to zákon  – , ale trvající 
stav nezákonnosti složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jejímž jste předsedou už více než 
dostatečně dlouhou dobu na zjednání nápravy, zejména když Vám adresované materiály obsahují 
konkrétní, plně korektní řešení, při Vašich kompetencích jako předsedy vlády a předsedy Rady 
pro výzkum, vývoj a inovace jednoduše proveditelná a umožňující legalizaci nezákonně 
vzniklého stavu, je-li Vaším přáním jej zachovat. 

Jde mimo jiné i o to, aby se nadále nerozrůstal okruh ústavních a jiných činitelů, v dané 
záležitosti odpovědných či zainteresovaných, pro něž současná situace může znamenat závažné 
odborně–morální dilema. 

Dovoluji si poznamenat, že Vaši eventuální reakci, byť by byla jen stvrzením příjmu tohoto 
dopisu, by účastníci XLIV. Akademického fóra „Věda a politika“, konaného 24. října 2013 
(pozvánka připojena), a adresáti záznamu o něm v nejrůznějších akademických i jiných 
prostředích, včetně četných členů zákonodárných sborů a vrcholných orgánů státní správy, 
nepochybně vysoce ocenili. 

S nejlepšími přáními   

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,  
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF  

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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pořádá XLIV. Akademické fórum 
 

Věda versus Politika  
ve čtvrtek 24. října 2013, 14:00-17:00, 

 

ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha, Žitná 25. 

Seminář je veřejný a volně přístupný. 
 

Program  

13:30–14:10 Registrace. 
14:15   1.  Uvítání.  
                 Informace k programu a k seminární korespondenci. 
                 Elektronická knihovna CzechELib.  –  Aktualita: Ceny Akademie věd ČR 
                 za popularizaci vědy.  –  Nobelova cena za fyziku.  Higgsův boson.  – RVVI: 
                 Dopis premiérovi. 
14:20   2.  Jiří Chýla:  Co politika dluží vědě a co dluží věda politice. 
           Co by se mělo změnit, aby si politika a věda lépe rozuměly. 

15:10   3.  Jiří Zlatuška:  Dvakrát mezinárodní srovnání – nový žebříček univerzit THE 
                        a příprava evropského prostoru výzkumu (ERA). 

15:30   4.  Přestávka.  Skupinové a individuální konzultace a diskuse. 

16:00   5.  Jiří Rákosník: Národní systém nákupu elektronických zdrojů informací:  
                        Budeme mít v roce  2016 elektronickou knihovnu CzechELib? 
                      Informace o konferenci KRE Knowledge - Research – Education 
                        pořádané Národní technickou knihovnou 3.-4. října 2013 v Praze. 

16:10   6.  Pokračování diskusí ad 2, 3, 5.  

16:45  7.   Obecná diskuse. 

16:55  8.   Souhrn. Závěr.  
                 Výhled na XLV. Akademické fórum Věda versus Politika II,  21.11.2013. 

17:00  Ukončení. 
 
Těšíme se na Vaši účast. 

Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz  
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Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 
Kotlářská 2 
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