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1.   28.5.2015    ČT 24    06:00    Zprávy. 
 
Jana MAREČKOVÁ, moderátorka 
Ministr školství a rektoři budou jednat s prezidentem o jmenování tří profesorů, kterým Miloš 
Zeman odmítá podepsat dekret. Jde o Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala z Karlovy univerzity 
a Jana Eichlera navrženého Vysokou školou ekonomickou. Akademici i politici postoj 
prezidenta kritizují. Zeman ale podle svého mluvčího přesto nemá v plánu své rozhodnutí 
měnit. 
 
redaktor 
Jiří Fajt, Jan Eichler a Ivan Ošťádal. Tři muži, kteří podle Miloše Zemana pochybili a 
nemůžou se stát profesory. Ministr školství Marcel Chládek mu na schůzce řekne, proč by je 
jmenovat měl. 
 
Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/ /14.5.2015/ 
Tam nejsou žádné důvody zákonné nejmenovat ani jednoho z těchto tří kandidátů. 
 
redaktor 
Ošťádal se podle prezidenta zapletl s StB a Eichler prý působil před rokem 1989 
v propagandistických útvarech armády. Řediteli Národní galerie Fajtovi Zeman nepodepsal 
dekret kvůli smlouvě, kterou ale nakonec neuzavřel. Akademiky rozhodnutí rozčílilo 
a označili ho za zásah do svých svobod. 
 
Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy /14.5.2015/ 
Půjdeme s dokumenty a procesem, který tedy probíhal na vysokých školách, s informacemi, 
které máme a které možná třeba pan prezident ještě nezná. 
 
redaktor 
Jenže to podle všeho nebude nic platné. Ani ministr, ani rektoři Karlovy univerzity a Vysoké 
školy ekonomické prezidentův názor nejspíš nezmění. 
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Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky /19.5.2015/ 
Já to nepředpokládám. Pan prezident své důvody sdělil zcela jasně. S těmito důvody seznámí 
účastníky schůzky. 
 
redaktor 
Ke zvýšení prestiže univerzit nedávno vyzval arcibiskup Dominik Duka. Připomněl, že 
profesory jmenuje hlava státu už od dob josefínských reforem. 
 
Dominik DUKA, pražský arcibiskup /14.5.2015/ 
Je to role spíše čestná a vychází z toho, že opravdu univerzita a její reprezentanti patří k elitě 
národa. A to myslím, že tak je potřeba v naší společnosti obnovit. 
 
redaktor 
Není to poprvé, kdy prezident odmítl podepsal profesorský dekret. V roce 2013 dlouho 
odmítal jmenovat literárního historika Martina C. Putnu. 
 
2.    28.5.2015    ČRo Radiožurnál    07:00    Zprávy. 
 
Martin KŘÍŽEK, moderátor 
Jmenování nových profesorů bude tématem dnešní schůzky na Pražském hradě. Prezident 
Miloš Zeman přijme rektory dvou vysokých škol a ministra školství. Bavit se budou o tom, 
proč prezident nedávno odmítl podepsat dekrety tří kandidátů na profesuru. Zeman jim vyčítá 
údajné problémy z minulosti. Ministr Marcel Chládek z ČSSD ale doufá, že se dohodnou na 
nějakém kompromisu. 
 
Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/ 
Já musím konstatovat za ministerstvo školství, že z naší strany není argument pro to, abychom 
my nějakým způsobem nedali tyto dekrety jednotlivým profesorům a naším clem je, aby ta 
schůzka v podstatě vyústila v nějaký konsensus. 
 
Jana GULDA, moderátorka 
Údajné kontakty s StB byly důvodem, proč Miloš Zeman nejmenoval Ivana Ošťádala. 
V případě Jana Eichlera považuje Zeman za problém to, že údajně před rokem 1989 působil 
v propagandistických útvarech Československé armády. U Jiřího Fajta se prezidentovi 
nelíbilo, že Národní galerie údajně chtěla část sponzorského daru Komerční banky použít jako 
příspěvek k Fajtovu ředitelskému platu a podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka Zeman 
názor nezmění. 
 
Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta 
Nepředpokládám, že by pan prezident své stanovisko nějakým zásadním způsobem změnil. 
Bude schůzka především o tom, že pan prezident osobně bude informovat zúčastněné o svém 
stanovisku a o mimořádně závažných důvodech, které vedly prezidenta republiky k tomu, že 
nepodepsal jmenovací dekrety tří kandidátů na profesuru. 
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3.    28.5.2015    ČT 24    07:30    Zprávy. 
 
Jana MAREČKOVÁ, moderátorka 
Na Pražském hradě se kvůli odmítnutým profesurám sejde prezident Miloš Zeman 
s ministrem školství Marcelem Chládkem a rektory Tomášem Zimou z Univerzity Karlovy 
a Hanou Machkovou z Vysoké školy ekonomické. Akademická obec rozhodnutí hlavy státu 
označila za nepřijatelný zásah do svých svobod. 
 
Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/ /14.5.2015/ 
Tam nejsou žádné důvody zákonné nejmenovat ani jednoho z těchto tří kandidátů. 
 
Mikuláš BEK, rektor Masarykovy univerzity v Brně /6.5.2015/ 
Prostě není možné postupovat tak, že bychom přistoupili na to, že bude jmenován jenom 
někdo a někdo ne. 
 
4.    28.5.2015    ČRo Radiožurnál    07:50    Ranní interview. 
 
Jiří CHUM, moderátor 
Rektoři s ministrem školství právě dnes půjdou na Hrad. Chtějí od prezidenta Miloše Zemana 
vysvětlení, proč odmítl jmenovat tři kandidáty na profesory. Na jednání s prezidentem půjde 
také rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze Hana Machková. Vítám vás v Ranním 
interview, dobrý den. Paní rektorko, co vy očekáváte od dnešního jednání? Jak chcete 
přesvědčit prezidenta, aby nakonec i tyto kandidáty jmenoval? 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze 
No, tak moje situace, řekla bych, je relativně dobrá, protože já jsem panu prezidentovi poslala 
dopis. Mně se zdá, že některé ty informace, které on má a které jsou publikovány na 
webových stránkách Hradu nejsou přesné. Takže já doufám, že když mu ty informace 
upřesním a tu situaci vysvětlím, že mi vyjde vstříc a že se dohodneme a že pana docenta 
Eichlera nakonec jmenovat bude. 
 
Jiří CHUM, moderátor 
Prezident kandidátům vyčítá jejich údajné problémy z minulosti v případě docenta Jana 
Eichlera, kterého navrhuje právě VŠE, Zemanovi vadí, že byl prý před rokem 1989 
v propagandistických útvarech Československé armády. To mu chcete vysvětlovat? Je to 
podle vás pravda? 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze 
Podle toho, čemu říkáte propagandista, ale on byl takzvaný. 
 
Jiří CHUM, moderátor 
Nevím, jak tomu říká prezident Zeman a co tím myslí. 
 
 

  3



Hana MACHKOVÁ, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze 
Dobře, tak řekněme, že byl propagandistou, ale pokud byl propagandistou, tak byl pouze 
jeden rok od roku 1974 do 1975. V té době mu bylo 23 let a působil na štábu motostřeleckého 
pluku v Prachaticích, což jistě nebyl nějaký bůhvíjaký elitní útvar a ten propagandista 
spočíval v tom, že tem prostě školil mužstvo. Určitě měl taková ta politicko-výchovná 
školení, ale že by kvůli tomu prostě o 40 let později nemohl být profesorem, se mi nezdá. 
[ ... ] 
 
5.    28.5.2015    ČT 24    08:00    Zprávy. 
 
Jana MAREČKOVÁ, moderátorka 
Ministr školství a rektoři budou jednat s prezidentem o jmenování tří profesorů, kterým Miloš 
Zeman odmítá podepsat dekret. Jde o Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala z Karlovy univerzity 
a Jana Eichlera navrženého Vysokou školou ekonomickou. Akademici i politici postoj 
prezidenta kritizují. Zeman ale podle svého mluvčího přesto nemá v plánu své rozhodnutí 
měnit. 
 
redaktor 
Jiří Fajt, Jan Eichler a Ivan Ošťádal. Tři muži, kteří podle Miloše Zemana pochybili 
a nemůžou se stát profesory. Ministr školství Marcel Chládek mu na schůzce řekne, proč by je 
jmenovat měl. 
 
Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/ /14.5.2015/ 
Tam nejsou žádné důvody zákonné nejmenovat ani jednoho z těchto tří kandidátů. 
 
redaktor 
Ošťádal se podle prezidenta zapletl s StB a Eichler prý působil před rokem 1989 
v propagandistických útvarech armády. Řediteli Národní galerie Fajtovi Zeman nepodepsal 
dekret kvůli smlouvě, kterou ale nakonec neuzavřel. Akademiky rozhodnutí rozčílilo 
a označili ho za zásah do svých svobod. 
 
Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy /14.5.2015/ 
Půjdeme s dokumenty a procesem, který tedy probíhal na vysokých školách, s informacemi, 
které máme a které možná třeba pan prezident ještě nezná. 
 
redaktor 
Jenže to podle všeho nebude nic platné. Ani ministr, ani rektoři Karlovy univerzity a Vysoké 
školy ekonomické prezidentův názor nejspíš nezmění. 
 
Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky /19.5.2015/ 
Já to nepředpokládám. Pan prezident své důvody sdělil zcela jasně. S těmito důvody seznámí 
účastníky schůzky. 
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redaktor 
Ke zvýšení prestiže univerzit nedávno vyzval arcibiskup Dominik Duka. Připomněl, že 
profesory jmenuje hlava státu už od dob josefínských reforem. 
 
Dominik DUKA, pražský arcibiskup /14.5.2015/ 
Je to role spíše čestná a vychází z toho, že opravdu univerzita a její reprezentanti patří k elitě 
národa. A to myslím, že tak je potřeba v naší společnosti obnovit. 
 
redaktor 
Není to poprvé, kdy prezident odmítl podepsal profesorský dekret. V roce 2013 dlouho 
odmítal jmenovat literárního historika Martina C. Putnu. 
 
6.    28.5.2015    ČT 1    12:00    Zprávy ve 12. 
 
Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka 
Jmenování profesorů, to bude téma odpoledního jednání ministra školství, rektorů 
a prezidenta Miloše Zemana. Hlava státu totiž odmítá podepsat dekret třem kandidátům na 
titul, Jiřímu Fajtovi a Ivanu Ošťádalovi z Karlovy univerzity a taky Janu Eichlerovi 
navrženému vysokou školou ekonomickou. Akademici rozhodnutí označili za zásah do svých 
svobod. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka VŠE 
A věřím tomu, že pan prezident je otevřený diskusi, a že minimálně já ho přesvědčím, já už 
jsem mu psala i dopis, protože v tom vyjádření, které je uvedeno na webových stránkách 
Hradu, jsou velké nepřesnosti. 
 
Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy /14. 5. 2015/ 
Půjdeme s dokumenty a procesem, který tady probíhal na vysokých školách, s informacemi, 
které máme a které možná třeba říkal pan prezident ještě nezná. 
 
Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka 
Podle ministra školství Marcela Chládka nebrání jmenování žádné zákonné překážky. 
Prezident ale tvrdí, že měl Ivan Ošťádal kontakty s StB a Jan Eichler prý před rokem 1989 
působil u propagandistických útvarů armády. V případě Jiřího Fajta vadí hlavě státu smlouva, 
kterou údajně podepsal coby ředitel Národní galerie. Miloš Zeman své rozhodnutí nejspíš 
nezmění. 
 
Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky /19. 5. 2015/ 
Já to nepředpokládám, pan prezident své důvody sdělil zcela jasně. S těmito důvody seznámí 
účastníky schůzky. 
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7.    28.5.2015    ČRo Radiožurnál    18:10    Ozvěny dne – publicistika. 
 
Vladimír KROC, moderátor 
Tři kandidáti na profesuru zatím marně čekají na jmenování. Prezident Zeman totiž odmítl 
jejich dekrety podepsat. Dnes se na Hradě kvůli tomu s hlavou státu sešli ministr školství 
Marcel Chládek a nejvyšší představitelé obou dotčených vysokých škol, rektorka Vysoké 
školy ekonomické v Praze Hana Machková a rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima. 
Ten je teď u telefonu. Dobrý den. 
 
Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy v Praze 
Dobrý den. 
 
Vladimír KROC, moderátor 
Pane profesore, co si tedy odnášíte z dnešní schůzky s prezidentem Zemanem? 
 
Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy v Praze 
Tak na dnešní schůzce pan prezident nás informoval o důvodech, proč nechce jmenovat tři 
kandidáty, ty důvody už byly, byly i dříve zveřejněné, jedná se v případě pana docenta 
Eichlera z Vysoké školy ekonomické o to, že působil, působil ve Vojenském zpravodajství, 
v Československé lidové armádě a v zahraničí. V případě pana docenta Ošťádala se jedná 
jeho spolupráce s StB, tedy s Vojenskou kontrarozvědkou, která se týkala jaksi přijímání 
pošty, která byla asi v řádech jednotek, ty informace už byly zveřejněny Českou televizí asi 
před dvěma týdny. A v případě pana docenta Fajta také již zveřejněny informace o jaksi 
jednání mezi ním, jako ředitelem Národní galerie a Komerční bankou o částce pro jeho plat 
nebo částečné hrazení jeho, jeho mzdy v rámci této, této smlouvy. Tak toto byly důvody, 
které nám pan prezident sdělil. Také nám ... 
 
Vladimír KROC, moderátor 
Promiňte, ale Miloš Zeman avizoval, že vás seznámí s tajnými materiály, které ospravedlňují 
jeho krok a jsou prý závažné povahy. To se stalo? 
 
Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy v Praze 
Tak, tak žádné, tedy viděli jsme samozřejmě, jak tedy dokumenty Státní bezpečnosti, které 
jsou volně přístupné v Archivu bezpečnostních složek v Praze, viděli jsme tedy personální 
spis z Československé lidové armády, pana docenta Eichlera. A diskutovali jsme tedy jejich 
životopis, které tam nám byly, byly sděleny a tyto dokumenty nám byly ukázány in natura, 
protože dříve samozřejmě to byla otázka, bych řekl, informací přes média. 
 
Vladimír KROC, moderátor 
Čili to, co jste se dozvěděl, vás nepřesvědčilo, že by dotyčný kvůli tomu neměli být 
jmenováni profesory? 
 
Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy v Praze 
To, co jsem se dozvěděl, byly většinou informace, které již buď byly zveřejněny nebo mně 

  6



byly známy, já chci říci, že popis jmenování profesorů je řečen vysokoškolským zákonem 
a dalšími dokumenty a to, co samozřejmě jsme i diskutovali v tomto mezidobí, v těch 
akademických komunitách, tak nikdo jaksi chování kolegů neodsoudil na základě těch 
skutečností, které, které jsou a byly, byly zveřejněny veřejnoprávními médii. A tam jaksi 
podmínka lustračního zákona se na výkon jaksi profesorů, profesorů nevztahuje a jistě je to 
pro výkon funkcí a zákonodárci, když přijímali tento zákona, tak jistě na to pamatovali. 
 
Vladimír KROC, moderátor 
Teď se vás ptám jako předsedy České konference rektorů, jaký bude váš další postup? 
 
Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy v Praze 
Tak my jsme požádali pana prezidenta o to, aby tedy nám ty, to odmítnutí jmenování tedy 
bylo, bylo sděleno, sděleno písemně, v nějakém jaksi písemném rozhodnutí, tak jako je 
rozhodnutí jmenuji, tak samozřejmě by měla být rozhodnutí tedy nejmenuji, také, že jo, jsou 
různé příběhy, které nekončí, končí nějakým způsobem, ale měly by tedy do tohoto stádia 
jaksi rozhodnutí dospět. A samozřejmě podle zase zákonů a ústavy je zde spolusdílena 
odpovědnost při jmenování profesorů, tedy Vlády České republiky, kdy ta tedy schválila 45 
profesorů, aby byli jmenováni, takže to je věc, kterou budeme, budeme diskutovat a počkáme 
si na to, na to písemné vyhotovení rozhodnutí. 
 
Vladimír KROC, moderátor 
Tolik rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima. Děkuju vám, na shledanou. 
 
Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy v Praze 
Také děkuji, na shledanou. 
 
8.    28.5.2015    ČT 1    19:00    Události. 
 
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Prezident Miloš Zeman dál odmítá jmenovat tři kandidáty na profesory, kterým vyčítá jejich 
minulost. Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala z Univerzity Karlovy a Jana Eichlera navrženého 
Vysokou školou ekonomickou. Prezidentův názor nezměnilo ani dnešní jednání s rektory 
obou univerzit a ministrem školství. Zeman jim ukázal materiály, které podle něj dokládají 
selhání Ošťádala a Eichlera za minulého režimu. 
 
Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Materiály, které jsou bohužel, jak nám řekli právníci, tajné, a týkají se spolupráce se Státní 
bezpečností, respektive spolupráce s represivními složkami minulého režimu. 
 
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
Rektoři ani ministr školství Marcel Chládek dnes podle vlastních slov neslyšeli nic nového 
a dál nevidí důvod, proč by prezident zmíněnou trojici neměl jmenovat. 
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Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/ 
Pan prezident toto uznal, ale zároveň konstatoval, že tam má argumenty spíše morálního 
charakteru. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka Vysoké školy ekonomické 
Pro nás je to samozřejmě trošku zklamání, že nám nevyjde vstříc. 
 
redaktor 
Miloš Zeman opět hýbe veřejným prostorem. Sešel se s rektory, aby jim vysvětlil svoje "ne 
profesorům". A Senát mezitím řeší, zda je možné prezidenta odvolat. Je to možné? Odpovíme 
v deset večer. 
 
9.    28.5.2015    ČT 24    22:00    Události, komentáře, 
 
 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Prezident Miloš Zeman dál odmítá jmenovat tři kandidáty na profesory, kterým vyčítá jejich 
minulost, docenty Jiří Fajta, Jana Ošťádala a Jana Eichlera. Prezidentův názor nezměnilo ani 
dnešní setkání s rektory a ministrem školství. Zeman jim ukázal materiály, které podle něj 
dokládají selhání Ošťádala a Eichlera za minulého režimu. 
 
Miloš ZEMAN, prezident republiky 
Materiály, které jsou bohužel, jak nám řekli právníci, tajné, a týkají se spolupráce se Státní 
bezpečností, respektive spolupráce s represivními složkami minulého režimu. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Rektoři ani ministr školství, dnes už odcházející ministr školství, Marcel Chládek dnes podle 
vlastních slov neslyšeli nic nového. A dál nevidí důvod, proč by prezident zmíněnou trojici 
neměl jmenovat. Mým prvním hostem k tomuto tématu je Hana Machková, rektorka Vysoké 
školy ekonomické. Dobrý večer. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Dobrý večer. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Já musím udělat takovou odbočku, jestli dovolíte, protože v té aktuální situaci se musím 
zeptat právě na pana ministra. Vy, když jste byla s panem ministrem u pana prezidenta, věděl 
už pan ministr, že končí? 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
No, zmínil se, že asi očekává, že ho pan premiér možná odvolá. Měl, měl, měl takový pocit, 
že to asi přijde. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
A jak to nesl? 
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Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
No, tak samozřejmě z toho neměl žádnou radost. Myslím si, že ho to velice mrzí a že mu to 
nepřipadá spravedlivé. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Říkal vám k tomu něco konkrétního? 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Ne, my jsme měli úplně jiné starosti. My jsme měli to svoje těžké jednání. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Tak pro vás jenom velmi stručně a pro vás jako představitelku vysoké školy, jaká to je zpráva, 
když se mění po 16 měsících ministr. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
No, já jsem z toho poněkud rozpačitá, protože my teď máme novelu vysokoškolského zákona, 
projednává se vlastně nebo připravovala se osm let. Pan ministr Chládek si myslím, že na té 
novele pracoval. Myslím si, že se nám podařilo najít konsensus, takže já nevím, kdo přijde po 
něm, jaký on bude mít názory, jak dlouho se bude seznamovat s tou agendou. Zrovna teď se 
mi to nezdá úplně z hlediska vysokých škol ten nejvhodnější moment. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Kdybych byl genderově vyvážený, tak řeknu on, nebo ona. Tak, pojďme k debatě 
o profesorech. My jsme tady poměrně nedávno spolu mluvili a vy jste mi řekla tato slova. 
A já bych vám je chtěl připomenout. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze /Události, komentáře, 6. 5. 
2015/ 
Tak já očekávám, že si vysvětlíme, že možná některé informace, které pan prezident má, 
neodpovídají těm informacím, které máme my, a já doufám, že panu prezidentovi se nám 
podaří vysvětlit, že by měl naše adepty, naše kandidáty jmenovat. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Paní rektorko, proč se to nepovedlo? 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Nepovedlo se to proto, protože pan prezident trvá na svých názorech, on nám zcela jasně řekl, 
že nezpochybňuje odbornost těch našich adeptů uchazečů, ale že podle jeho názoru on prostě 
si myslí, že ty jejich mimo odborné kompetence a ten jejich morální, řekněme, profil 
neodpovídá tomu, co by tedy profil profesora měl mít. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
On mluvil o těch dokumentech. Ukázal vám něco, co ve vás, řekněme, nahlodalo něco, že 
může mít prezident republiky pravdu? 
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Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
No, já jsem v takové trošku obtížné situaci, protože jako žena se tedy opravdu příliš 
nevyznám v práci vojenských rozvědek a takových to záležitostí. Byl tam s námi ředitel 
bezpečnostního odboru pan Fulík, který mi předložil takovou celou stranu jako kdyby 
životopisu pana docenta Eichlera. Viděla jsem také jeho osobní spis, kde tedy jsem si tím 
mohla prolistovat, kde byly takové ty socialistické, taková ta socialistická hodnocení typu, že, 
že prostě, nechci říkat, v kolektivu je oblíben nebo něco takového, ale neviděl jsem tam 
prostě... 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
A že plní svoje povinnosti, například tam mohlo být. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
To určitě tam bylo, že plní dobře své povinnosti, že je kladně hodnocen, to tam všechno bylo, 
ano. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
A to ve vás nevyvolává žádné, žádné nahlodávání toho. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
No, tak já nevím, tak když tam byl zaměstnán a plnil svoje povinnosti, rozumíte. Já pořád 
vycházím z toho, že má čisté lustrační osvědčení. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Vy jste řekla takovou jednu větu, ta doba tehdy byla taková. Skutečně byla taková, skutečně 
museli lidé dobrovolně jaksi podepisovat spolupráci s StB, popřípadě.. 
. 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Ale on nic nepode... pardon. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
...ne dobrovolně pracovat pro propagandistické útvary Československé armády a pak být 
kladně hodnocený? To je ta otázka, paní rektorko. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Já prostě se nějak necítím v tomto příliš, příliš dobře, že mám, že mám kritizovat něco, čemu 
tedy popravdě řečeno moc nerozumím, protože předpokládám, že vždycky byla nějaká 
armáda. Pan, koneckonců pan docent Eichler je odborník dokonce na bezpečnostní 
problematiku. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Ta armáda byla ale jiného státu a pokud to můžu říct, tak to byl totalitární stát. 
 
 

  10



Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
To určitě. No, ale tak jak jsem vám řekla už tehdy, on se narodil v roce 1952, vystudoval 
nějakou vojenskou akademii, pak tedy dělal tuhle tu kariéru. A já, já nějak nevím, jak ho za to 
mám odsoudit. Já si myslím, že pokud by ho měl někdo... Nebo mělo to být tak, že se mělo 
tedy říct, že takoví lidé nemohou pracovat ve školství. Mohlo se to říct. Zákonodárce to mohl 
říct. Zákonodárce nic takového neřekl. Pan docent Eichler, znova opakuji, má dokonce čisté 
lustrační osvědčení. Takže já, já prostě nejsem schopná vůbec posoudit nějakou míru jeho 
zavinění, ani to posuzovat nechci, protože mně náleží ta jeho odbornost. A z hlediska 
odborného on prostě splnil všechno, co požaduje vysokoškolský zákon. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Ještě jednu věc bych chtěl vědět. Proč chcete po prezidentu republiky jeho stanovisko 
v písemné formě? 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
No, protože v případě, že dává rozhodnutí o tom, že jmenuje, tak musí dát také rozhodnutí 
o tom, že nejmenuje. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Co s tím budete dělat? 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
No, my to budeme používat potom při argumentaci, protože my se hodláme obrátit na pana 
premiéra, který mimochodem vláda už projednala všechny ty profesory, pan premiér to 
schválil, takže tady se musí najít nějaké řešení. Nemůžeme být v té patové situaci. A abychom 
to mohli nějak řešit, tak prostě potřebujeme mít písemné stanovisko. Já si myslím, že je to 
normální. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Dobře. Já se zeptám jinak. Porušil podle vás nebo porušuje prezident článek 63 ústavy a je to 
písemné stanovisko pro vás, řekněme, základem toho, že se budete třeba radit s právníky 
a budete nějakým způsobem tlačit na něj právě právní formou? 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Tak pan docent Eichler v žádném případě se soudit nechce. Znova jsem s ním dneska 
hovořila. On mi říkal, že on se soudit nechce. Předpokládám, že ty dva kolegové z Karlovy 
Univerzity se soudit budou. A v takovém... 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
S prezidentem republiky. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Ano, s prezidentem republiky. 
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Máte takovou informaci. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Jestli jsem to správně pochopila, ale je potřeba se zeptat pana rektora Zimy samozřejmě, ale já 
jsem to pochopila tak, že ti kolegové prostě se budou asi soudit, protože podle jejich názoru 
jim ten titul náleží a stát jim ho odmítá dát. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Takže se státem, potažmo se prezidentem republiky. Proto, proto chcete mít to písemné.. 
. 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Ano, my chceme mít to písemné stanovisko. Pan prezident se tomu tedy také trochu divil, že, 
že chceme mít to písemné stanovisko, protože říkal, že nám vlastně předal ty materiály. Ale 
my bychom opravdu chtěli, aby to byl oficiální dokument, abychom už mohli, tak jak se má 
ostatně, já také, když rozhoduji o něčem, odvolání, musím to dát písemně, tak aby pan 
prezident to také zformuloval a dal nám to písemně. A my pak se poradíme s ostatními 
rektory, protože to není pouze naše záležitost, to je záležitost všech vysokých škol i do 
budoucna. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
A je, a tím se vracím zpátky k té své otázce. Je to provinění prezidenta republiky takové, že 
porušuje ústavu, své ústavní povinnosti? 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Podle některých právníků ano, třeba podle pana profesora Jičínského já nejsem právník. Já, já 
prostě taky na toto dost těžko mohu odpovědět. Ale v každém případě ve vysokoškolském 
zákoně je napsáno, že prostě jmenuje na návrh vědecké rady vysoké školy podaný 
prostřednictvím ministra a není tam prostě žádná nebo neměla by tam být vůbec žádná 
možnost, aby to zpochybnil. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Tak a úplně na samotný závěr. Pojďme se ještě vrátit k tomu rozhovoru, který jsme spolu 
tehdy vedli. Pojďme si ho ještě jednou připomenout. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor /Události, komentáře, 6. 5. 2015/ 
Takže pro vás ten prezident republiky je tam pouze symbol. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze /Události, komentáře, 6. 5. 
2015/ 
Ano. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor /Události, komentáře, 6. 5. 2015/ 
A pouze jaksi ceremonie, nic jiného. 
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Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze /Události, komentáře, 6. 5. 
2015/ 
Mně se, já bych tomu neříkala pouze. Mně se to zdá opravdu, ano, je to symbolické a krásné 
gesto ze strany státu, že si váží vzdělanosti. Mně se to zdá pěkné. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Ještě stále je to pro vás pěkný symbol i s prezidentem Milošem Zemanem? 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Pro mě je to tradiční, a ano, pořád pěkný symbol. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
I s prezidentem Milošem Zemanem. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Prostě je to pan prezident, jak už jsem mnohokrát opakovala, pan prezident by si měl vážit 
toho, že může jmenovat ve vzdělanostní společnosti vzdělance. Já si myslím, že je to tradice, 
kterou nám mnozí třeba mohou i závidět. Já vím, že jsou na to různé prostě názory a tak dále 
a tak dále. Ale ano, pořád si to myslím. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Děkuji vám, paní rektorko, za vaší návštěvu. Hezký večer. 
 
Hana MACHKOVÁ, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Děkuji. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
My budeme v debatě ale pokračovat s mým dalším hostem, který už se mnou sedí ve studiu 
a tím je profesor Vladimír Franz. Hezký večer. 
 
Vladimír FRANZ, profesor, bývalý prezidentský kandidát 
Hezký večer. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
Dovolíte mně vás citovat? "Zákon praví, že prezident jmenuje univerzitní profesory, rozhodně 
nepraví, že se u toho má řídit pocitem osobní libosti či nelibosti." Vaše rok a půl stará slova.  
Co když ale prezident uplatňuje vlastní kritérium libosti a nelibosti, co s tím? 
 
Vladimír FRANZ, profesor, bývalý prezidentský kandidát 
Já si myslím, že ten prezident je v tomto případě opravdu takovým spíš symbolem, takže bych 
řekl, že dnes máme trošku zlobivý symbol. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
No, a co s tím? 
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Vladimír FRANZ, profesor, bývalý prezidentský kandidát 
No, to je opravdu otázka. Je pravdou, že když si to představíte fakticky, že ten docent 
prochází fakultní vědeckou či uměleckou radou, pak prochází celoškolní opět vědeckou či 
uměleckou radou, to už je hodně lidí, to je třeba padesát lidí a pak ještě to jde přes 
ministerstvo, jedná i o tom vláda, tak přece jenom by asi ten prezident, není soukromý 
detektiv, který náhle začne objevovat různé věci. Přece jenom je to určitá míra jaksi rozdělení 
důvěry v této společnosti. 
 
[ ... ] 


