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Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, 

teď je asi pro vás taková zvláštní situace – první vystupující, který je vlastně 
anomálií. Ano, já se k ní hrdě hlásím, předseda odborové organizace na Sněmu 
Akademie věd je skutečně anomálií, ale věřím, že se to už do budoucna anomálií 
nestane, přičemž důvod je poměrně zřejmý. 

Nejenom to, že jsme s panem předsedou našli mnoho společných témat, která 
můžeme řešit, ale je tady mezi vámi také předseda Odborového svazu pracovníků ve 
vědě a výzkumu Ing. Pavel Konečný, který u vás působí, protože zájmy máme 
naprosto shodné:  

- chránit zájmy vás, vědců,  
- vytvářet dobré pracovní podmínky,  
- aby vůči vám vždy všichni vzhlíželi s úctou, ale také s respektem, a aby  
- od vás chtěli vědět, slyšet a zejména aplikovat to, co umíte. 

Ono tady o tom aplikovaném výzkumu bylo řečeno mnoho, ale musím říct několik 
poznámek, které mě tady trápí po celou dobu, to, co tady někteří vystupující řekli, 
a uvedu to na konkrétním příkladu. 

To první je, abychom už navždy zapomněli na to, že se dobrá práce chválí sama. 

Krásné heslo, ale vy jste tady dnes ukázali nádherné videoklipy a moc k tomu 
blahopřeji, ale blahopřeji také k tomu, jak vypadá vaše nová strategie, ale když se to 
dá vám, ještě to nestačí. 

Umím si představit, že taková smyčka poběží třeba před zasedáním vlády, pane 
místopředsedo vlády, aby se členové vlády podívali, jaké vědomosti a znalosti 
máme, nebo když tady vidím kolegy ze Senátu, tak třeba v Senátu nebo 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a to ne proto, že by neměli co 
na práci, ale myslím si, že to, co politici v minulosti v Akademii věd udělali, je 
naprostá tragédie. 

Co udělali? Udělali všechno pro to, aby dojem vůči vám ve veřejnosti byl takový, že 
jste vlastně k nepotřebě, že je potřeba vás zrušit, až na ty, kteří vydělávají. Je to 
realita.  

Já tu situaci znám. Jako odborář ji znám mnoho let a také vím, že proti potřebnosti 
odborů všichni vystupují s tím, jak to není dobře, ale 64 % obyvatel si myslí něco 
jiného, takže také z tohoto pohledu naprosto vnímám situaci, do které jste se dostali, 
a chápu, že tuto strategii musíte realizovat.  

V jednom z videoklipů však bylo uvedeno, že jeden z vašich ústavů se také podílí na 
vývoji turbín pro elektrárny. To je vynikající skutečnost, která může podpořit český 
průmysl, ale v poslední době jsem se dozvěděl, že čeští politici uvažují o tom, že by 
se pro atomové elektrárny, o jejichž stavbě se uvažuje, objednávaly turbíny o výkonu 



1700 MW, ale ty se v České republice nikdy nemohou vyrobit, protože na ně tady 
není v této chvíli vůbec prostor. 

Nedávno jsem viděl klip o tom, jak ve Škodě Plzeň zdokonalujete a zvyšujete výkon 
turbín, které jsou bohužel pro výkon 1200 MW, ale situace je taková, že jste vlastně 
postaveni mimo rozhodovací proces a že vlastně váš výsledek nemusí být využit při 
tak vážné investici České republiky, jako je třeba dostavba jaderných elektráren. 

Nebo když tady Daniel Münich v promítaném videoklipu hovořil o tom, jak provážete 
všechny ty znalosti a dovednosti, které máte, a dáte je k dispozici, pak mám pocit, že 
se to v reálné praxi vůbec nerealizuje. 

Máme 120 strategií, které téměř nikdo nečetl, a Česká republika vlastně ani neví, 
kam směřuje.  

Hledáte nové přístupy v řadě věcí, ale Česká republika a její průmysl jsou v drtivé 
většině vlastněny zahraničními společnostmi, které mají své vědecké kapacity někde 
úplně jinde. Nemyslíte si, že bychom měli spíše spolupracovat na tom, jaká bude 
Česká republika třeba po roce 2020? 

Před chvílí tady bylo řečeno, že máme peníze z evropských prostředků, ale položil si 
někdo z vás seriózní otázku, jak to bude, až tyto prostředky nebudou, jak budou 
vypadat vědecké parky, velké projekty, jak bude vypadat česká státní správa? 

My si tyto otázky klademe a snažíme se, jak to jenom jde, nutit k odpovědím na ně 
a k hledání skutečně seriózních odpovědí. Český občan si to skutečně přeje, žádá 
o to, aby měl slušný život. A nám, odborům v České republice, jde o to, 

- abychom měli skutečně funkční stát,  
- fungující firmy, 
- abychom měli životní úroveň ne 19., ale 21. století,  
- abychom tady měli chápající či moudré politiky,  
- abychom se nacházeli v zemi, kde je bezpečí, klid a pořádek,  
- kde jsme schopni přijmout lidi, kteří emigrují z ciziny, a nevyvolá to 

automaticky vlnu xenofobie apod. 

Pokud aspoň část toho, co jsem řekl, je pro vás zajímavá, pak se velice těšíme na 
spolupráci s Akademií věd a můžete si být jisti, že v odborech máte zastánce své 
práce a budeme rádi využívat i vašich znalostí a dovedností k tomu, abychom 
Českou republiku změnili. 

Prosím vás ale o to, abyste se nenechali zatlačit, jako tomu bylo za posledních 5–7 
let. Myslím si, že to nebylo důstojné a že vám to určitě nevyhovovalo. To, co máte 
připraveno pro období let 2014–2018, je pěkné, poctivé a je z toho cítit vaše snaha 
o velký příspěvek pro lepší život v České republice. My jsme připraveni s vámi na 
tom spolupracovat a rád bych vám popřál hlavně pevné zdraví, vždy podporu 
nejenom v Akademii věd, ale i od těch, kteří dosud zapomínali na to, jaké dobré 
znalosti, schopnosti mají čeští vědci a výzkumníci, a budeme moc rádi, když se to 
bude dovídat stále více a více lidí nejenom v České republice, ale také v zahraničí. 

Přeji vám krásný předvánoční čas, pevné zdraví, podporu všech a moc se těšíme na 
budoucí spolupráci. 


