
F orej tův přivýdělď*.,Midoktor
šéf protokolu kanceláře prezidenta učí externě iako lektol na seminářích, iak se sp]áyně choyat. Uvádísi titul JUDr., ač práVa nedokonČil

PRAHA Ředitel hradního protokolu
Jind ich Forejt se chlubí titu]em
doktora práv, kte{í v bec nemá.

Žádnou r,ysokou školu nedostu-
doval, t ebaže to ve svém oficiál-
ním životopise nepravdivě uvádí,
jak upozornila včerejší MF DNES,

Matoucí informace Forejt zmi'
ňuje nejen ve svém životopise
nebo v rozhovorech s médii, ale
také p i činnostech mimo Kance-
lá prezidenta republiky.

Pťrsobí totiž jako externí lektor
agentuíy Aktuální paragraťy ze
Sjavkova u Brna, která po ádá se-
miná e. Na weboqich stránkách
této firmy je uveden v sekci Lekto-
i našich seminá ri takto: ,,Forejt

]ind ich, ]UDr., editel protokolu hodinoqi serniná pro edníky 
- vodu Zatím odmítá Vyjád it. Neko-

Kancelá e prezidenta republiky". státní správy a samosprár,y inkasu- munikuje a nechce ve ejně vysvět-

Nap íklád už v ťrnoru 2008 vedl je agentura od každého ťrčastníka lit, proč si ,své vzdělání lrym ŠtÍ.

ve zmíněné agentu e coby }UDr. popíatek z 590 korurr. ,,Řeáitel prolokolu ve svém Životo-

Ienže do včerejška společnost pise lživé daje neuvádí, Trvá na

Nevěděli jsme, že pan ffi:Ťi'l1fi]jl'5ilT"il;"ťliX'i :ÍffiÍ:'ili3i'*;"Ti?".:i#Jn
Forejt nemá právnické ,,o tom jsne opravdu nevěděIi, že podrobností.

vzdělání. lako školňei ff}ffj3,;:Ti11llxliff-l*Ťi. o"Ílffi"ť,liljÍ;HÍ;l;, r:
je velmi oblíben . tel je rnezi častníkyvelmi oblíbe- ceremoniá e Forejta ,,zdědil" po

ny. Umí velrni zajírnavě a poutavě Václavu Klausovi a oblíbil si ho,
pave| chládek, šéf školicífirmy p ednášet," reagoval včera zasko- ,,všechnyzákonemstanovenépod-

ien editet spÓlečnosti Aktuální mínkyjsou dodrženy, Ředitel pro-

]ind ich Forejt seminá na téma paragrafyPavelChládek.Zatímne- tokolutedyvžádnémp íPaděne-

etiketa, kdevyučuje chování, diplo_ chtěl íct, zda s ním pcl od}ralení rrykonává svoji funkci neoPrá'"'ltě-

macii, oslovování, nebo jak psát podvodu ukončí spolupráci. ně," ekl ovčáček.

dopisyčipozvánky.Zatakoqišcsti_ Iind ichForejtsekesvémupod- ForejtvesvémŽivotopisezmiňu-

je hned dvě univerzity: Prálrrickou
fakultu UK a Ludwig-Maximilians
universitat v německém Mnicho-
vě. P itom pražská práva nedokon-
čil a v Mnichově vribec jako ádn
sludcnt nestucloval.

Není jedinym vysolqfirr ti ední-
kern }lradu s potížemi. Kanclé
VratislavN{lná včera konečně po-
žádal a prověrku na nejlyšší bez-
pečnostní stupeň. Preziďent Ze-
man opakovaně prolrlásil, že po-
kud tak neučiní, ve funkci skončí.

,,Sirromáždil jsern 00 dokumen-
tťl za dvacet let života k tomu,
abych mohl byt svlečen do naha,"
ekl Myrá . Václav Dolejší,

Michaela svobodová



l
Nešťastné, zbytečné, hloupé. Tak
hodnotíodborníci na protokol fakt, že
Jindřich Forejt o svém vzcjěláníneříkal
celou pravdu.

,rDoktoři"
Jan Kalvoda
Počátkem 90, let

posIanec za 0DA,
bývalý ministr

spravedInosti

a místopředseda v|ády VácIava
K|ause. Neprávern používal tituI JUDr.,
přitom.rigorózní zkoušky v té době
neměl. právnickou faku|tu na rozdíl

od Jindřicha Forejta dokončil,

r f §tanislav křeček
? * *. Expos|anec za

sociálnidemoxracii,' 
"i* ff nynizastupce.tr\" +r OmDUOSmana.

V roce ]998 se ukázalo, že Křeček
řadu lei neoprávněně používaI

tituIu JUDr.. ale pozdeji rigorózní
zkoušku sIožil, a titul doktora práv
tak řádně získal.

Miloslav Bačiak
Do Sněmovny se

dostal za hnutí
ANO, na svůj

mandát však
rezignoval, Už před volbami se
totiž ukázaIo, že zamlčel svou
mjnulosi politruka i komunisty
udě|ovaný titul RSDr. V životopise
uváděl i tituly z fakulty Karlovy
Univerzity, která ani neexistuje.

odborník František Rob, kteqi dří-
ve tuto funkci lrykonával na minis-
terstvu obrany. ,,Co vám mám
říkat, dít by se to rozhodně nemě-
1o," prohlásil Rob.

Neomezená výjimka
Žádný, zékon síce nenařizuje, že ře-
ditel protokolu Pražského hradu
musí mít vysokoškolské vzdélání,
měl by ho však mít s ohledem na
svuj plat.

Podle své pl.xe a dosaženého
vzdélání - tedy středoškolského -
by měl dostávat kolem patnácti ti-
síc korun, Forejt však měsíčně po-
bírá přes třicet tisíc a k tomu osob-
ní příplatek za vedení 35 tisíc ko-
tun.Zal(lause mu plat nar,yšovaly
ještě odměny 20 tisíc korun. Zda je
dostává i nyrrí, není jasné.

I nadstandardní ohodnocení se
však dá zařídit. Stačí, když zamest-
navatel, tedy Hrad, udělí lýjimku.
,,Maximá]ně na čtyři roky, Pokud
se zaměstnanec osvědčí aprokáže
schopnost qikonu práce, může
mít ufiimku na dobu delší. Takže
vlastně neomezené"' Ťiká Ladislav
Trylč, ředitel odboru pracovně-
prármí legislatir,y ministerstva prá-
ce a sociálních věcí.

Výjimku udělovali Forejtovi
I(ausovi lidé a dostává ji i od těCh
Zemanorých. Na Hradě tak každý
o jeho ,,handicapu" věděl.

Micbae|a §vobodová

PRAI{A ,,I když o sobě Jindřich tvr-
dí, že je prár,rrík a není historik,
Hradem irás provedljako profesio,
nál," napsaly učitelky Gymnázia
Ostror., na internetových stránkách
školy. Jejich bývalý student, proto-
kolista Jindřich Forejt, je před lety
pozval na prohlídku Pražského hra-
du a ony se o svuj zážitek podělily
se studenty.

Tato historka patří k důkuům,
které dokládaji, že Forejt o svém
vzděiání neříká veřejně pravdu. )ak
upozornila iVIF DNES, titul IUDr,
používai v agentuře Aktuální para-
gra§,, kde působiljako lektor. Práv-
nickou fakultu Univerzity Karloly
sice dva semestry navštěvoval, ale
nedostudoval, Na Mnichovskou
univelzitu, ktelou také uvádí v živo-
topise, ani zapsán nebyl.

Špaček: Je to nešťastné
Přes všechny §.to důkazy se Forej-
ta jeho nadříZení zastávají. Nebo
mlčí. Ke lhalí se dosud nevyjádřil
ani prezidenl \4ilci Zcman, ani
kanc]éř Vratislav Mynář. A bÝvalý
prezident Václav Kiaus se svého
protokolisty důrazně zastai.

,,Nevím přesně, koiik má škol
a které má doma, v cizině, které do-
končil, nedokončil, to nevím. Mys-
lím, že to byl nejlepší prcltokolista,
jakého za sto iet tato země měla,"
řek] }Caus novinářům při spuštění
nové lanovky na Sněžku. Forejt je
podle exprezidenla iedním z nej-
vzdělanějších lidí, jaké v životě po-
tkal. ,,A kdyby náhodclu každý desá-
tý z našich vysokoškoláků byl tak
vzdělanýjako pan Forejt, tak by to
bylo bezvadné," doplnil ICaus.

Už nekomentoval fakt, že se Fo-
rejt neoprár,rrěně nechal naz,ftat
prálrríkem a u svého jména rád vi-
děl titul IUDI., byt má jen maturi-
tu.

Znalec etikery l-adislav Špaček
je o něco přísnější. I on sice lryzdvi-
hl ojedinělé pracor,ní schopnosti
Forejta, zdůrazni] však, že z etické-
ho hiediska je to minimálně ne-
šťastné.

,,Je sice nesmyslné, že lidé jsou
v naší české spoiečnosti hodnoce-
ni podle titu]ů, má je torížkaždý
a mnozí i z poclrybných škol, aie
toto je hloupé," podotkl Špaček.

Podobně to vidí i protokolární

3.?ar.}Z.h.

prezident se zastal
lžidoktora Forejta
Prezident Miloš Zeman vyádřil dů-
véru řediteli hradního protokolu
Iindřichu Forejtovi, preitoze ten
uvadl.nepravdive údaje o svém rry-
sokoškoiském vzdeláni. zeman se
Forejta zastal. protože je pry spoko-
Jen s,eno pracÍ. Rekl ío preziden-
túv m]uvčí Jiří Ovcáček. MF DIVES
v minulých dnech citova]a zástup-
ce vysolg7ch ško], které Forejt uvá-
dí ve svém životopise. ,,Osoba to-

hoto jména a tohoto data narození
studovala na právnické fakultě
UK, nicméně neabsolvovala,'' uve-
dl napříkiad mluvčí univerzitv Vác-lavHájek. terrq


