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Nemoc, pracovní povinnosti, zahraniční cesta nebo také solidarita – tak omlouvají rektoři
českých univerzit svoji neúčast na čtvrteční inauguraci prezidenta Miloše Zemana. Ti
poslední s odkazem na rektora brněnské Masarykovy univerzity Mikuláše Beka, který
podle svých slov nebyl vůbec pozván.

Ve čtvrtek proběhne slavnostní akt inaugurace, při němž Zeman složí slib na společné
schůzi Senátu a Poslanecké sněmovny. Pozvání na ceremoniál dostali tradičně i rektoři
předních českých univerzit. Žádný z rektorů, jež oslovila redakce iDNES.cz, se však akce
nezúčastní.

Chybět bude třeba rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula. „Nebyli pozváni všichni
rektoři z ostatních univerzit,“ objasnil důvod mluvčí univerzity Štěpán Kuděj. Narážel při
tom na rektora Masarykovy univerzity Beka.

„Pozvánku na inauguraci prezidenta jsem, na rozdíl od ostatních rektorů, nedostal.
Nemusím tedy řešit vnitřní dilema mezi loajalitou vůči státu a nedůvěrou k tomu, kdo jej
v tuto chvíli reprezentuje. Na nepozvání z kanceláře Hradu jsem si ostatně již zvykl, i když
vůči instituci, kterou v úřadu rektora zastupuji, je to mimořádně neuctivé,“ sdělil v
prohlášení Bek.

Dodal, že pozvánku nedostal ani od předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), což je
podle něj znakem, že se také sklání před „vrtochy hlavy státu“. „Netušil jsem, že kromě
sporu s prezidentem Zemanem mám spor i s Parlamentem České republiky,“ dodal.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček iDNES.cz sdělil, že jména pozvaných či nepozvaných nebude
komentovat.

Bek má spory s prezidentem už od roku 2013, kdy před volbami do Sněmovny odmítl jeho
vystoupení na akademické půdě z důvodu možné předvolební agitace. Zeman následně
Beka nepozval na slavnostní předání státních vyznamenání 28. října. Vyvolal tím spory
mezi zástupci univerzit a Hradem, které zřejmě přetrvávají.

Nemoc či pracovní důvody

Rektor plzeňské Západočeské univerzity se na ceremoniál nedostaví z důvodu
dlouhodobě plánovaných pracovních povinností. Na dotaz iDNES.cz to uvedla mluvčí
instituce Šárka Stará. Vysvětlila, že pozvánka na akci přišla teprve před pár dny. Nedorazí
ani rektorka Vysoké školy ekonomické Hana Machková, která pozvání obdržela teprve v
pondělí.

V pondělí dostal pozvánku také rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.
„Inaugurace se nezúčastní, má výuku a další pracovní program, který nelze již v tak
krátkém čase měnit,“ sdělil mluvčí univerzity Radek Pirkl. Z pracovních důvodů nedorazí



ani rektor Ostravské univerzity Jan Lata. „Pozvánka dorazila až v pátek, což je velice
nestandardní,“ řekl iDNES.cz mluvčí instituce Adam Soustružník

Z důvodu plánované zahraniční cesty pak na inauguraci nedorazí rektor Univerzity Karlovy
Tomáš Zima. „V té době bude na plánované pracovní cestě v USA, návštěvě OSN v New
Yorku,“ oznámil v prohlášení mluvčí univerzity Václav Hájek.

Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek účast odřekl z důvodu onemocnění. „Rektor
pozvánku dostal, ale bohužel onemocněl, takže se ve čtvrtek zúčastnit nemůže,“ uvedla
mluvčí instituce Valerie Wágnerová. Ze stejného důvodu se inaugurace nezúčastní ani
rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča.

Na akci nedorazí ani rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller, který se
omluvil. „Máme tu jarní prázdniny, tak jel s dětmi na hory,“ vysvětlila mluvčí instituce
Gabriela Sýkorová. Z důvodu dlouhodobě plánované zahraniční dovolené se pak akce
nezúčastní rektor Vysokého učení technického v Brně Petr Štěpánek.
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