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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
PRAHA, 17. 2. 2010 - KANDIDÁTI DO VLÁDNÍ RADY PRO VĚDU SE PŘEDSTAVÍ VE VEŘEJNÉ 
DISKUZI 

PREMIÉR JAN FISCHER MÁ V DOHLEDNÉ DOBĚ JMENOVAT ČLENY NOVÉ RADY PRO 
VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, ORGÁNU, KTERÝ VÝRAZNÝM ZPŮSOBEM FORMUJE VĚDNÍ 
POLITIKU ČR. RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (RVVI) JE PORADNÍ ORGÁN VLÁDY. 
TATO RADA FAKTICKY VYTVÁŘÍ VĚDNÍ POLITIKU STÁTU A SPOLUROZHODUJE O 
ROZDĚLOVÁNÍ FINANCÍ NA VÝZKUM ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU. JMENOVÁNÍ NOVÉ RVVI JE 
PROTO VELMI DŮLEŽITÝM KROKEM. 

 

Premiér Jan Fischer požádal Českou konferenci rektorů, Radu vysokých škol, Akademii věd ČR a 
Svaz průmyslu a dopravy, aby nominovali své kandidáty do RVVI. Oslovené organizace to učinily. 
Kromě Akademie věd ale zamítly premiérův návrh, aby se uskutečnilo oficiální veřejné slyšení 
kandidátů. 

Fórum Věda žije! pokládá tento postoj za nepřijatelný. Členství v RVVI je významná a zodpovědná 
veřejná funkce. Fórum je přesvědčeno, že novináři, veřejnost i vědci mají v demokratické zemi plné 
právo seznámit se s názory kandidátů ještě před jejich jmenováním. 

Z tohoto důvodu pořádá Fórum Věda žije! veřejné slyšení „Vize pro českou vědu“, kam byli pozváni 
všichni kandidáti nominovaní do RVVI, významné osobnosti české vědecké obce, politici a novináři. 
Slyšení je otevřené odborné i širší veřejnosti. Účelem diskuze je vytvořit prostor, v němž kandidáti 
představí svou vizi vědní politiky a získají k ní zpětnou vazbu. Kromě nominovaných účast také 
přislíbili Rudolf Zahradník, Ivan Wilhelm, Vladimír Mlynář, Michal Frankl, Jiří Pospíšil, Ondřej Liška a 
další.  

Akce proběhne v pondělí 22. února v Divadle Archa (Na Poříčí 26, Praha 1) od 16 do 18 hodin. 
Zájemci se mohou registrovat na http://www.vedazije.cz/vizeproceskouvedu. Pro novináře není 
registrace nutná. 

Tato debata je součástí dlouhodobé snahy Fóra Věda žije! zprostředkovat dialog vědců s veřejností a 
politiky a zprůhlednit rozhodování v otázkách řízení vědy. „Veřejná kontrola je klíčová. Bez ní bude 
obměněná RVVI opět jen bojištěm pro prosazování skupinových zájmů, nikoliv sborem zodpovědných 
osobností, kterým jde o českou vědu jako celek,“ říká Martin Krummholz, předseda občanského 
sdružení Fórum Věda žije! 

 

Kdo jsme 

Fórum Věda žije! je občanské sdružení, jehož členy jsou především mladí vědci. Posláním Fóra 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. 
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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: 

Tereza Stöckelová – tel. 777 591 994 

Michaela Vojtková – tel. 777 068 338 

 

Partneři veřejného slyšení: 

 

   

 

 

Nadace Open Society Fund Praha působí v České republice od roku 1992 jako součást mezinárodní 
sítě nadací založené a podporované americkým finančníkem a filantropem Georgem Sorosem. 
Během svého působení vynaložila již více než 1 miliardu korun (rozdělenou do zhruba 9.000 grantů) 
na podporu aktivit usilujících o rozvoj otevřené společnosti a demokracie. Programy nadace jsou 
zaměřeny především na posílení role práva, rozvoj občanského sektoru, lidská práva, veřejné zdraví, 
vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Rovněž jsou podporovány organizace zaměřené na boj proti 
korupci,  posilování transparentnosti veřejné správy, obhajobu veřejného zájmu a usilující o rovné 
příležitosti pro ženy a muže a zvyšování politické participace žen. 


