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Vážený pan 
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 
předseda České konference rektorů 
 

 

Věc: Nezákonnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

Příloha:  Dopis panu premiérovi. 

Brno, 19.10.2013 

Vážený pane rektore, 
 

na XLIV. Akademickém fóru 24.10.2013 bude zveřejněn dopis panu premiérovi, připoje-
ný v příloze. Bude přitom  připomenut velmi jednoduchý, i středoškolákovi bezproblémově 
srozumitelný důkaz, že zákon stanoví zcela jednoznačně čtyři roky jako minimum časového 
odstupu mezi dvěma jmenováními člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), má-li jít 
o dvě jmenování nenásledující po sobě. V RVVI bylo uskutečněno nezákonné jmenování 
třikrát po sobě. 

Při nerespektování tak jasného zákonného ustanovení je postoj k tomu svým způsobem 
testem intelektu a/nebo charakteru. Ti ústavní a jiní kompetentní činitelé, kteří jednoznačnost 
zákona zpochybňují a odkazují na soud jako na arbitra, v tomto testu v jedné nebo druhé jeho 
složce, ne-li v obou, překvapivě selhávají. 

Působnost RVVI se bytostně týká vysokých škol. Jejich vrcholné instituce Česká 
konference rektorů a Rada vysokých škol se za dobu dvouletého trvání nezákonného stavu 
RVVI k němu spontánně nevyjádřily. Z toho, že ani na explicitní prosbu o vyjádření z března 
2013 dosud (18.10.2013) meritorně nereagovaly, lze soudit, že jejich vedení i členstvo buď 
nepovažuje nápravu nezákonnosti za potřebnou či žádoucí, nebo ji alibisticky očekává 
odjinud. 

Je možné, že věci se mají jinak, s příznivým vyzněním pro vrcholné vysokoškolské insti-
tuce. V tom případě prosím o sdělení, které bude operativně tlumočeno adresátům materiálů 
Akademického fóra. 

 
S nejlepšími přáními a se srdečným pozdravem 

 

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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Příloha 

Vážený pan 
Ing. Jiří Rusnok 
předseda vlády České republiky 
předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
 

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 

 

 



 3 

Reakce předsedy České konference rektorů ze dne 22.10.2013 na dopis z 19.10.2013 ná toto 
znění: 

Vážený pane profesore, 
to je spíše asi na ústní probrání při některé z nadcházejících příležitostí akademického setkání. 
S pozdravem 
V. Hampl 
  


