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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
PRAHA, 8. 2. 2010 - AKCE FÓRA VĚDA ŽIJE! V ÚTERÝ 9. 2. 2010 PŘED REKTORÁTEM 
MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 

DO KONCE ÚNORA MÁ BÝT JMENOVÁNA NOVÁ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 
KTERÁ FORMULUJE VĚDNÍ POLITIKU. PŘEDSTAVITELÉ VYSOKÝCH ŠKOL, AKADEMIE VĚD A 
PRŮMYSLU NYNÍ NOMINOVALI KANDIDÁTY DO RADY. KROMĚ AKADEMIE VĚD VŠAK 
ODMÍTLI VEŘEJNÁ SLYŠENÍ UCHAZEČŮ. FÓRUM VĚDA ŽIJE! JE OVŠEM PŘESVĚDČENO, ŽE 
OBČANÉ MAJÍ PRÁVO ZNÁT NÁZORY KANDIDÁTŮ NA KLÍČOVÉ OTÁZKY ŘÍZENÍ VĚDY. 
VYZÝVÁ VŠECHNY NOMINOVANÉ, ABY S NIMI VEŘEJNOST SEZNÁMILI. 

 

Zástupci občanského sdružení Věda žije! v úterý 9. 2. 2010 od 8.00 budou před rektorátem 
Masarykovy univerzity v Brně (Žerotínovo nám. 617/9, Brno) informovat občany o blížícím 
se nominování nové RVVI, budou rozdávat otevřený dopis adresovaný profesoru Petru Fialovi, 
předsedovi České konference rektorů a rektoru Masarykovy univerzity v Brně, viz přílohy níže. 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je důležitá instituce. Zdánlivě je „pouhým“ poradním 
orgánem vlády, ale vláda se jejími doporučeními zpravidla řídí. Rada tak prakticky vytváří vědní 
politiku státu. Navíc se podílí na rozhodování o financích pro výzkum ze státního rozpočtu. RVVI 
pracuje v současném složení nekvalitně, což loni vyvolalo silné protesty vědců. Z těchto důvodů je 
jmenování nové rady významnou politickou událostí. 

Premiér Jan Fischer požádal o nominace kandidátů do RVVI Českou konferenci rektorů, Radu 
vysokých škol, Akademii věd ČR a Svaz průmyslu a dopravy. Navrhl také, aby proběhlo veřejné 
slyšení kandidátů. Oslovené organizace (kromě Akademie věd) a ministryně školství M. Kopicová 
však tento návrh podle našich informací zamítli. 

Tento jejich krok pokládáme za nepřijatelný. Myslíme si, že veřejnost a vědci mají právo vědět:  

1) kdo chce řídit českou vědu, 

2) jakou koncepci hodlají tito lidé v RVVI prosazovat,  

3) jak chtějí rozdělovat peníze daňových poplatníků určené na výzkum. 

Fórum proto zaslalo 26. 1. ministryni školství a představitelům vysokých škol a průmyslu otevřený 
dopis. Žádá je v něm o vysvětlení jejich postoje. Adresáti na dopis dosud neodpověděli. Zástupci fóra 
jim ho proto předají osobně. Zároveň budou na místě rozdávat text dopisu občanům, aby je 
informovali o situaci. Tato akce již proběhla 4. 2. před ministerstvem školství, 5. 2. před sídlem Svazu 
průmyslu a dopravy (Freyova 948/11, Praha 9), a proběhne 9. 2. od 8 h před rektorátem Masarykovy 
univerzity (Žerotínovo nám. 617/9, Brno). 

Fórum Věda žije! rovněž uspořádá 22. 2. od 16.00 do 18.00 v divadle Archa veřejnou diskuzi, kam 
pozve všechny kandidáty do RVVI. Budou tak moci seznámit občany a novináře se svými představami 
o budoucnosti české vědy.  
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Kdo jsme: 

Fórum Věda žije! je občanské sdružení. Jeho posláním je podpořit komunikaci mezi vědci, vládními a 
nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskuzi o vědní politice a reformě vědy a 
výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké práce. 

V posledních měsících se sdružení zaměřuje hlavně na jednání s politiky o současných problémech 
vědy v ČR a o budoucí koncepci jejího řízení. Doposud jednalo mimo jiné s premiérem J. Fischerem, 
ministryní školství M. Kopicovou nebo poslanci Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 
tělovýchovu Poslanecké sněmovny. 

 

Kontakt pro novináře: Martin Krummholz tel. 775 68 30 90, Michaela Vojtková, tel. 777 068 338,  

 

Přílohy: 

otevřený dopis (samostatný PDF soubor) 

kandidáti do RVVI nominovaní jednotlivými subjekty 
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Příloha 1 

 

 

KANDIDÁTI DO VLÁDNÍ RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE NOMINOVANÍ 
JEDNOTLIVÝMI SUBJEKTY 
 
 
Akademie věd České republiky 
Karel Aim, oborník na termodynamiku  
Pavel Hobza, biochemik  
Václav Hořejší, imunolog  
Jan Hrušák, fyzikální chemik  
Jiří Chýla, fyzik  
Karel Oliva, jazykovědec  
Jan Šotola, farmaceut  
Jiří Zlatuška, exrektor Masarykovy univerzity  
 
Česká konference rektorů 
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy  
Jiří Málek, rektor Univerzity Pardubice  
Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně  
Jan Škrha, prorektor Univerzity Karlovy  
 
Rada vysokých škol 
Tomáš Opatrný z Univerzity Palackého v Olomouci 
Petr Sáha z Technické univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
Stanislava Hronová z Vysoké školy ekonomické 
Rudolf Haňka, z Vysoké škole ekonomické (hostující profesor) 
 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky  
Svaz průmyslu a dopravy odmítl sdělit jména kandidátů médiím. Dle informací Fóra Věda žije! 
nominoval: 
Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR  
Pavel Kafka, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR  
Jiří Cienciala, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR  
Zbyněk Frolík, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR  
Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR  
Pavel Bartoš, viceprezident Hospodářské komory ČR  



 
 

k o n t a k t :   Fórum „Věda žije!“, Vídeňská 1083, CZ – 142 20  Praha 4     e-mail: forum@vedazije.cz     url: www.vedazije.cz  
                          

                        4 

Příloha 2 

V Brně 9. února 2010 

 

Fórum Věda žije! zaslalo 26. ledna 2010 České konferenci rektorů, Radě vysokých škol, Akademii věd 
ČR, Svazu průmyslu a dopravy a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavě Kopicové 
otevřený dopis. Na tento otevřený dopis Fórum Věda žije! neobdrželo odpověď, a proto tímto 
opakovaně vyzývá 

 

předsedu České konference rektorů 

Petra Fialu, 

 

aby sdělil a objasnil, proč jménem České konference rektorů odmítl proceduru transparentních 
nominací kandidátů do nové RVVI zahrnující veřejná slyšení těchto kandidátů, kterou navrhl 
premiér Jan Fischer. 

Premiérem navržená procedura by znamenala zásadní posun od dosavadní praxe neveřejných 
jednání a vedla by k ustavení RVVI důvěryhodné pro širší odbornou veřejnost. 

Ačkoli se Česká konference rektorů (ČKR) hlásí k principu transparence veřejného financování vědy a 
výzkumu (viz Stanovisko ČKR k návrhu úpravy zákona 130/2002 Sb. ze dne 15. prosince 2009, 
eliminujícího provázanost metodiky vypracované RVVI s financováním vědy a výzkumu), v případě 
premiérova návrhu procedury sestavení nové RVVI transparentnost kategoricky odmítla. 

 

Vážený pane rektore, s jakými argumenty odmítáte transparentní nominace a veřejná slyšení 
kandidátů do RVVI? Proč jsou pro Vás demokratické a transparentní mechanismy nepřijatelné? 

 

 

 

Martin Krummholz   Zdenek Kameník   Marek Piliarik 

 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je odborným poradním orgánem vlády ČR. Je 
zodpovědná za vědní politiku této země. Její netransparentní a koncepčně sporné působení je 
příčinou protestů vědecké obce. RVVI mj. vypracovala nanejvýš absurdní systém hodnocení vědecké 
práce ("kafemlejnek"). 

 

Fórum Věda žije! je občanským sdružením, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědeckou 
obcí, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskuzi o vědní politice a 
reformě vědy a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké a výzkumné práce. 

 


