
Vondráček pozval na inauguraci opomenuté hejtmany a rektory

Právo, 8.3.2018

Pozvánku na dnešní inauguraci prezidenta Miloše Zemana dostali nakonec všichni
hejtmani a rektoři. Novinářům to včera řekl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO)
s tím, že dodatečně pozval rektory a hejtmany, kteří nedostali pozvánku od prezidentské
kanceláře. Chybějící pozvánky označil Vondráček za administrativní pochybení. „Abych
odstranil možný svár, tak jsem ty, kterých se to týká, to znamená některé hejtmany a
jednoho pana rektora, pozval. Pozvánka odešla mailem, dotyční byli kontaktováni
telefonicky, mají možnost si pozvánku převzít fyzicky a uvidíme, jaký projeví zájem,“ uvedl
Vondráček. Šéf Sněmovny volal rektorovi Masarykovy univerzity Mikuláši Bekovi, který
má se Zemanem osobní spory. Ten ale na Hrad nepojede. Pozvánku nedostalo ani pět
hejtmanů, kteří podpořili Jiřího Drahoše, například pardubický hejtman Martin Netolický,
plzeňský Josef Bernard, královéhradecký Jiří Štěpán (všichni ČSSD), liberecký Martin Půta
(STAN) a zlínský Jiří Čunek (KDU-ČSL), ten ale byl pozván jako senátor. Na Hrad nebyl
pozván ani brněnský primátor Petr Vokřál (ANO), který se rovněž hlásil k podpoře
Drahoše. „Pro tuto chvíli doufám, že jsme to vyřešili důstojně, považuji to za vyřízené,“
řekl Vondráček. Podle něj by inaugurace prezidenta měla přispět i k dosažení
společenského smíru, proto by na ni měly být pozvá - ny všechny významné osobnosti
společenského života.

Ovčáček na dotaz, zda je Zeman s postupem Vondráčka srozuměn, odpověděl, že zástupci
Hradu se nyní plně soustředí na ceremoniál, a personálními otázkami se proto
nerozptylují. Zatímco většina hejtmanů na Hradě bude, primátoři se omlouvali kvůli
pracovním povinnostem nebo dovoleným, stejně jako řada rektorů. Na Hrad se nechystá
například rektor brněnské JAMU Petr Oslzlý, který při volbě otevřeně podpořil Drahoše,
už dříve řekl, že pozvánku dostal, ale omluvil se. Při inauguraci bude chybět rektor Vysoké
školy polytechnické Jihlava Václav Báča. „Je nestandardní, aby pozvánka na takovou akci
přišla tři dny předem. V tak krátkém čase není možné změnit dlouhodobě plánované
schůzky a program,“ sdělil.

Do Prahy nepřijde rektor zlínské Univerzity Tomáše Bati Petr Sáha kvůli dlouhodobě
naplánovanému jinému programu. Z inaugurace se omluvil i rektor Univerzity Karlovy
Tomáš Zima, který bude v zahraničí, nebo Jaroslav Miller z Univerzity Palackého v
Olomouci a rektor Vysokého učení technického Petr Štěpánek, kteří mají dovolenou.
Pracovními povinnostmi svou neúčast zdůvodnili rektor Ostravské univerzity Jan Lata, šéf
Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček či rektor Technické univerzity v Liberci
Miroslav Brzezina. Hlava Univerzity Pardubice Jiří Málek nebo rektor Univerzity Hradec
Králové Kamil Kuča se nezúčastní kvůli nemoci.

Hosty vybírá Hrad

Šéf Sněmovny připomněl, že pozvánky na inauguraci tradičně rozesílá prezidentská
kancelář. „S Hradem jsme to komunikovali tak, nechť jsou pozváni obvyklí hosté s tím, že
si nepřeji nikoho nad rámec toho seznamu. V úterý jsme zjistili, že tam je nějaké zřejmě
administrativní pochybení,“ řekl Vondráček, který čelil kritice, že nepozval některé



osobnosti. Včera se Vondráčka zastal šéf Senátu Milan Štěch (ČSSD). „Je tady dlouholetou
zvyklostí, že hosty zve Kancelář prezidenta republiky,“ sdělil. (zr, ČTK)

Pozvánka odešla mailem, dotyční byli kontaktováni telefonicky. Uvidíme, jaký projeví
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