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Omyl prezidenta a opakované pochybení Kanceláře prezidenta republiky 

 

Martin Černohorský 
 

Mezi vlastní příčiny oslabování prestiže prezidentského úřadu událostmi kolem loňského 
a letošního 28. října  patří pasivita Kanceláře prezidenta republiky, v dané věci kompetentní, 
když nereaguje odborně erudovaně na prezidentův omyl. 

 
Ve vysílání  ČT  26.10.2014 19:00 Události bylo citováno loňské prezidentovo vyjádření: 

““Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka: „Je to obhajoba prestiže všech prezidentů, tak vysvětlil Miloš 

Zeman fakt, že ani letos nepozval 28. října na Pražský hrad některé rektory. ...“ 

Miloš ZEMAN, prezident republiky: „ ... Odmítá-li se druhý z jmenovaných rektorů dostavit na 

pozvání prezidenta do Karolina, je nepochybné, že nedostane druhé pozvání.“ ““ 

 
Kancelář prezidenta republiky zanedbává svou samozřejmou povinnost, když pana prezi-

denta na jeho zjevný omyl neupozorní, přičemž jde o věc odborně zcela nenáročnou a i lai-
kovi bezproblémově srozumitelnou, jak je patrné z následujícího loňského dopisu: 
 
(DOPIS 26.10.2013) 

Jednota českých matematiků a fyziků  
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST  
Odborná skupina Organizace výzkumu  
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Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 
rektor Univerzity Karlovy v Praze 
předseda České konference rektorů 

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 
rektor Masarykovy univerzity 
místopředseda České konference rektorů pro oblast vzdělávání 

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.  
rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 
předseda Rady Vysokých škol 
 

Věc: Mylné vyjádření prezidenta republiky. 

Brno, 26.10.2013 

Magnificence, 
dovoluji si poznamenat, že vyjádření pana prezidenta  v reakci na postoj rektorů vysokých škol 

k postupu Kanceláře prezidenta republiky a prezidenta republiky osobně, opakovaně šířené v pátek 
25.10.2013 sdělovacími prostředky, je jako věcně vadné dalším dokladem nekvalifikovanosti orgánů 
státní správy, nejvyšší ústavní činitele nevyjímaje.  

Prezident republiky podepisuje jmenovací dekrety profesorů. Pokud se předávají osobně, což však 
není nezbytně nutné, může se předávání dít za jeho přítomnosti a se zdůrazněním významnosti aktu 
předáním z jeho vlastních rukou, jak je tradičně zvykem, ne však vždy skutečností. Není věcí 
Kanceláře prezidenta republiky ani osobní záležitostí prezidenta republiky k aktu předání dekretu nově 
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jmenované profesory nebo někoho jiného jako hosta předávacího aktu oficiálně zvát. To nevylučuje, 
aby prezident kohokoli informoval a k účasti vyzval či pozval, což se zřejmě v případě pana rektora 
Grubhoffera nestalo. Účast prezidenta na jakékoli akci nemůže být sama o sobě považována za 
prezidentovo pozvání, a označovat to ex post za pozvání je zavádějící. 

Uvedeným vyjádřením ve sdělovacích prostředcích je veřejnost uváděna v omyl. Na tento omyl na 
brífinku prezidenta republiky 25.10.2013, na němž  se uvedeným způsobem vyjádřil, nikdo neupozor-
nil, a k žádoucímu upozornění nedošlo ani při dalším šíření předmětného vyjádření. Dávám k úvaze, 
aby se tak po prověření korektnosti argumentace uvedené v tomto dopise kompetentními činiteli 
České konference rektorů a Rady vysokých škol operativně stalo z iniciativy vedení těchto vrcholných 
institucí reprezentujících naše vysoké školy. 

 

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 

Cc:  Česká konference rektorů 
        Rada vysokých škol 
        Studentská komora Rady vysokých škol 
       Členové České konference rektorů 

Bcc:   Zainteresované instituce a jednotlivci 

(KONEC DOPISU 26.10.2013) 
 
(DOPIS 21.10.2014) 

      Členům České konference rektorů byl před letoším 28. říjnem poslán tento dopis: 
 

Brno, 21.10.2014 

Magnificence, 
vážené paní rektorky, vážení páni rektoři, 

       dovoluji si Vás informovat, že na LV. Akademickém fóru „Novela zákona o vysokých 
školách“ (Praha, 23.10.2014) bude podána informace o nulovém účinku dopisu ze dne 
26.10.2013 o mylném vyjádření prezidenta republiky (viz příloha). Důsledkem loňské a zatím 
i letošní pasivity České konference rektorů je situace, která spěje zdá se k opětovnému 
narušení důstojnosti státního svátku.  

        Ukazují-li se v postupech a rozhodnutích Kanceláře prezidenta republiky opakovaně 
odborné nedostatky, týkající se bezprostředně rektorů našich vysokých škol a zároveň důstoj-
nosti takového státního svátku, jakým je 28. říjen, měla by to být s naprostou samozřejmostí 
právě Česká konference rektorů, která nabídne zavčas Kanceláři prezidenta republiky po-
třebnou pomoc a dosáhne nápravy, aniž to zbavuje vládní legislativce a další příslušné orgány 
státní správy jejich vlastních povinností. 
 
S pozdravem 
Martin Černohorský,  
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 

(KONEC DOPISU 21.10.2014) 
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Letos (2014) se tedy loňské pochybení Kanceláře prezidenta republiky opakovalo. Bude 
se opakovat i v roce 2015? Aktuální vyjádření pana prezidenta o obhajobě prestiže všech pre-
zidentů a setrvávající absence kvalifikovaného zásahu Kanceláře prezidenta republiky napoví-
dají, že asi ano. V zájmu prestiže úřadu prezidenta republiky a především v zájmu dobrého 
fungování našeho státu i v takových záležitostech by se tomu mělo způsobem hodným vrchol-
ných institucí státní správy předejít. V tomto smyslu by se měly účinně zachovat i dopisem 
z 26.10.2013 a jeho kopiemi oslovené, resp.  informované akademické instituce, jak se zčásti 
(stav k 29.10.2014) již děje, zatím však stále ještě bez konstatování prezidentova omylu a bez 
poukazu na zanedbání povinnosti Kanceláře prezidenta republiky.  

Na základě uvedených fakt dávám proto opětovně kompetentním místům z řad adresátů 
materiálů Akademického fóra k úvaze, aby bez ohledu na rozdílnost názorů v dané záležitosti 
nebyla, jak se dosud děje, opomíjena odbornost a aby její respektování bylo vyžadováno i od 
ústavních činitelů a příslušných orgánů státní správy, Kancelář prezidenta republiky  nevyjí-
maje. 

Obecně je nutno s porozuměním připustit vznik situací i bezproblémově naprosto srozu-
mitelných a protokolárně i zcela nenáročných, v nichž se nečekaně i hlava státu z nějakých 
důvodů nedovede nebo nemůže nezaviněně správně orientovat. V takovém případě je samo-
zřejmou povinností jejího úřadu operativně zasáhnout a zjednat, podle možnosti pro širokou 
veřejnost nezpozorovaně, nápravu. V daném případě Kancelář prezidenta republiky své po-
vinnosti opakovaně nedostála.  

                                                                                           
 
 

 


