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Vazeny pane profesore,  
 
prosim o rozeslani moji odpovedi vsem adresatum Vaseho e-mailu. Prosil bych 
byt kopii. 
 
Zde je text mojí reakce: 
 
K tomu, co napsal Jiří Zlatuška poskytuji základní informace o poradních 
orgánech pro VaVaI v devíti zemích. V souladu s tím, co bylo  v rukopisu 
mého článku, ale bylo redakcí vyškrtnuto, provedená analýza dostupnych dat 
ukázala, že jedinou Radou, která je složena v souladu s tvrzením R. 
Zahradníka je Švýcarská rada pro vědu a technologie, která je složena vědců 
ze švýcarských univerzit. U jednotlivých rad je jejich složení dáno úkoly 
těchto rad (které se vzájemně liší), ale v ani jedné z těchto zemí nejde o 
"rady pro vědu (základní výzkum)". 
 
Finsko 
Research and Innovation Council 
Rada má 19 členů 
Předseda: předseda vlády 
Místopředsedové (2): Ministr školství a vědy, Ministr hospodářství Členové 
ministři (5): Ministr financí, Ministr zemědělství a lesnictví, Ministr 
práce, Ministr zdravotnictví a sociálních věcí, Ministr kultury a sportu 
Členové jmenovaní vládou (10): 3 zástupci vysokých škol, 2 zástupci 
podniků, 
4 zástupci veřejných výzkumných institucí a institucí pro podporu výzkumu 
(z 
toho 1 zástupce Evropské nadace pro vědu a 1 zástupce Finské akademie věd), 
1 zástupce Finské unie pro obchod Stálí experti (5): vedoucí pracovníci 
(státní sekretáři, generální ředitelé) Úřadu předsedy vlády a 4 dalších 
ministerstev 
 
Dánsko 
Relativně složitý systém několika Rad a agentur. K nejvýznamnějším patří. 
. The Danish Council for Technology and Innovation 
. The Danish Council for Research Policy (DCRP)  
Členové The Danish Council for Technology and Innovation 
11 členů - 2 rektoři univerzit, 2 zástupci podniků, 4 ředitelé (vedoucí) 
veřejných výzkumných ústavů (pracovišť), 3 vedoucí pracovníci institucí 
(agentur, fondů) pro podporu výzkumu Členové The Danish Council for 
Research 
Policy (DCRP) 
9 členů - 6 vysokoškolských profesorů (z toho jeden ředitel Copenhagen 
Business School), 3 zástupci podniků (vesměs ředitelé) 
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Irsko 
Advisory Science Council 
Rada je tvořena představiteli akademického výzkumu, veřejného a soukromého 
výzkumu, podniků a zástupců Forfás (Irská národní agentura pro podnikání a 
vědu). Jednání Rady se zúčastňuje i hlavní poradce irské vlády pro vědu, 
který působí i jako hlavní poradce pro vědu Ministerstva podnikání, obchodu 
a práce. 
Rada má 13 členů, předsedou je výkonný ředitel Irského ústave pro 
management 
Další členové: 6 zástupců podniků, 3 zástupci výzkumných institucí (dvou 
veřejných a jedné soukromé), 2 zástupci vysokých škol, 1 zástupce Forfás 
(Irská národní agentura pro podnikání a vědu) 
 
Korea 
National Science and Technology Council 
Rada má 25 členů: předseda prezident Korejské republiky, místopředseda 
Ministr vzdělávání, vědy a technologií, 10 ministrů s dílčími působnostmi 
pro VaV, 13 člen z podnikatelského sektoru jmenovaných vládou 
 
Maďarsko 
Research and Technology Innovation Council 10 členů: 6 předních 
představitelů z podniků a institucí reprezentujících podnikatelskou sféru 
(předsedou Rady je ředitel FastVentures s.r.o.), 3 zástupci vlády (náměstek 
ministra vzdělávání a kultury, ředitel odboru Ministerstva pro hospodářství 
a dopravu, poradce Úřadu předsedy vlády) a 1 zástupce výzkumu (hlavní lékař 
nemocnice Sant Stenvens(e). 
 
Německo 
Wissenschaftsrat (Vědecká rada) 
Rada má celkem 60 členů působících ve dvou komisích Vědecká komise 
. 24 členů jmenovaných spolkovým prezidentem na návrh hlavních 
výzkumných institucí v Německu 
. 8 členů z veřejného života jmenovaných spolkovým prezidentem na 
návrh spolkové vlády a vlád spolkových zemí 
Správní komise 
. 6 členů jmenovaných spolkovou vládou, vesměs náměstci spolkových 
ministrů 
. 16 členů jmenovaných vládami spolkových zemí a senáty svobodných 
měst, vesměs ministři a vedoucí senátoři pro VaV 
 
Ve snaze získat objektivní poradní orgán nezávislých odborníků jmenovala 
spolková vláda koncem roku 2006 Komisi expertů pro výzkum a inovace. Komise 
má 6 členů. Statut komise vyžaduje, aby její členové nezastávali vedoucí 
funkce v orgánech vysokých škol, podniků a výzkumných institucí a přitom 
byli mezinárodně uznávanými špičkovými odborníky. V současné době všech 6 
členů působí na vysokých školách Pracoviště členů Komise expertů: 
. Centrum pro podnikání a inovace, Technické univerzitě Mnichov 
. Vědecké centrum pro sociální výzkum, Humboldtova univerzita Berlín 
. Výzkumné pracoviště pro management v zahraničí a inovace, 
Univerzita 
Hohenheim 
. Institut pro výzkum inovací, management technologií a podnikání, 
Univerzita Ludviga Maxmiliana Mnichov (předseda Komise expertů) 
. Ústav hospodářských věd, Univerzita Luise Pasteura, Strasburg 
(Francie) 
. Ústav fyziky, Univerzita Freiburg, dříve Ústav Fraunhoferovy 
společnosti pro solární energetické systémy. 
Komise expertů má k dispozici značné finanční prostředky. Každoročně 
zadávána zpracování 5 až deseti rozsáhlejší studií k vybraným problémům 
VaVaI v Německu. Na základě studií a vlastních znalosti každé dva roky 
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předkládá spolkové vládě na jejím zvláštním zasedání rozsáhlé stanovisko o 
situaci s návrhem opatření. Spolková vláda zpracován vyjádření k tomuto 
stanovisku Komise expertů a předkládá ho Spolkovému sněmu. 
 
Rakousko 
Rat für Forschung und Technologieentwicklung (Rada pro výzkum a vývoj 
technologií) Rada má 8 členů s právem hlasovacím a 4 člen s hlasem 
poradním. 
Členové s právem hlasování: 5 zástupců podniků (předsedou Rady je člen 
představenstva koncernu Böhler-Uddeholm), 1 zástupce univerzit, 2 zástupci 
veřejných výzkumných instutucí (1 zástupkyně z Irska - Institute for 
Advanced Studies). 
Členové s hlasem poradním: spolková ministryně pro dopravu, inovace a 
technologie, spolkový ministr pro vědu a výzkum, spolkový minister pro 
hospodářství, rodinu a mládež, spolkový ministr financí 
 
Spojené království 
Systém podpory VaVaI ve Spojeném království je relativně složitý. Funkce 
poradních orgánů vykonávají především: 
. Council for Science and Technology, 
. Ministerial Committee on Science and Innovation 
Council for Science and Technology 
Má 14 členů jmenovaných vládou: Hlavní poradce vlády pro vědu (bývalý 
špičkový vědec), 8 zástupců univerzit, 5 zástupců podniků. 
Ministerial Committee on Science and Innovation 
13 členů: 10 ministrů, 1 státní sekretář z Ministerstva financí, 2 
parlamentní podsekretáři. Na jednání ministerského výboru je zván Hlavní 
poradce vlády pro vědu. 
 
Švédsko 
Advisory Council on Science and Technology Policy (AWT) Rada má dvanáct 
členů, kteří zastupují výzkumné instituce (ústavy), obchod a průmysl. Šest 
členů jmenuje Ministerstvo vzdělávání kultury a vědy a šest členů 
Ministerstvo hospodářství. 
Členové: 4 zástupci vysokých škol, 8 zástupce podnikové sféry /obchod, 
průmysl) 
 
Švýcarsko 
Der Schweizerische Wissenschafts- und Technologierat (Švýcarská rada pro 
vědu a technologie) Rada je poradním orgánem Spolkové rady (spolkové vlády) 
pro všechny otázky vědní politiky. Byla zřízena zákonem o výzkumu. Je 
nezávislá, na rozdíl od jiných poradních orgánů Spolkové vlády nesmí její 
členové zastupovat žádné zájmové skupiny. Rada má 14 členů, špičkových 
vědeckých pracovníků ze  švýcarských univerzit. Předsedkyní je Prof. Dr. 
med. Susanne Suter, vedoucí katedry pediatrie na univerzitě v Curychu. 
 
  
Zdravím a přeji mnoho dalších statečných esejů z pera Jiřího Zlatušky. 
 
Petr Matějů 
 


