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Věc: Mylné vyjádření prezidenta republiky. 

Brno, 26.10.2013 

Magnificence, 
 

dovoluji s poznamentat, 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 
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 pan rektora 
Grubhoffera nestalo. Účast prezidenta na jakékoli akci nemůže být sama o sobě považována za 
porezidentovo 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 
neupozornil, 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. 
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