
(English version follows below) 

 

Vážený pane předsedo vlády ČR Bohuslave Sobotko,  

vážený pane místopředsedo vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavle Bělohrádku, 
vážená paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřino Valachová, 
vážený pane ministře zahraničních věcí Lubomíre Zaorálku,  
 

ABSOLVENTI STŘEDOEVROPSKÉ UNIVERZITY (CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, CEU) 
Z ČESKÉ REPUBLIKY VYJADŘUJÍ SOLIDARITU SE SVOJÍ ALMA MATER 

My, níže podepsaní, vyjadřujeme solidaritu a bezpodmínečnou podporu studentům, pedagogům a 
všem zaměstnancům Středoevropské univerzity, kteří protestují proti legislativním změnám, které 
přijalo Národní shromáždění Maďarska (dodatky k Zákonu CCIV z roku 2011 o vysokém školství) a 
jež prezident a rektor Středoevropské univerzity Michael Ignatieff okamžitě odmítl jako diskriminační 
a nepřijatelné. Zřejmým cílem těchto změn, které jsou vyústěním probíhající kampane vlády 
ministerského předsedy Viktora Orbána proti liberálním hodnotám v Maďarsku, je zastavit činnost 
Středoevropské univerzity v Budapešti. 

My, absolventi Středoevropské univerzity z České republiky, apelujeme na českou vládu, aby 
okamžitě jednala a postavila se za svobodu akademického života a bránila lidská práva a svobody 
v Maďarsku; aby vedla dialog s maďarskými orgány o alternativních řešeních a veřejně vyjádřila 
výhrady k těmto diskriminačním legislativním změnám. 

Středoevropská univerzita již 25 let poskytuje vysoce kvalitní vzdělání, nabízí prostor pro kritické 
myšlení a významným způsobem se podílí na rozvoji demokratických hodnot a lidských práv nejen 
v Maďarsku, ale i v České republice, napříč visegrádským regionem i v širším mezinárodním 
kontextu. Důrazně podporujeme právo Středoevropské univerzity uchovat si své akademické 
svobody a vítáme snahu této instituce pokračovat ve svém působení v Budapešti. Požadujeme 
okamžitou revizi legislativních změn, které nejen ohrožují fungování Středoevropské univerzity v 
Budapešti, ale svojí dikcí i způsobem přijetí odporují demokratickým principům a snižují naděje na 
nezávislou akademickou činnost v Maďarsku. 

Vyzýváme českou vládu, aby konstruktivním způsobem vstoupila do jednání se svými maďarskými 
protějšky s cílem odvrátit jakékoliv kroky, jež by mohly negativně ovlivnit další fungování 
Středoevropské univerzity v Budapešti. Věříme, že je v nejlepším zájmu Maďarska zahájit se 
Středoevropskou univerzitou dialog s cílem zajistit, aby tato mezinárodně uznávaná akademická 
instituce mohla pokračovat ve své práci a i nadále se těšila z akademické svobody a nezávislosti, a 
to plně v souladu s maďarskými zákony.  

Pokud by k těmto krokům nedošlo, měla by česká vláda vyvinout maximální tlak na maďarskou vládu 
prostřednictvím EU, V4 a jiných vhodných struktur tak, aby tyto legislativní změny odvolala a zdržela 
se jakýchkoliv kroků zaměřených proti akademickým svobodám a liberálním demokratickým 
hodnotám obecně. Konkrétně by česká vláda měla zvážit, zda neomezit své kontakty s maďarskými 
orgány, zvláště v oblasti vzdělávání a sportu, a zrevidovat financování těchto oblastí prostřednictvím 
nástrojů V4 a EU. Česká vláda by také měla využít veškerých dostupných mechanizmů v rámci EU, 
aby byl status Středoevropské univerzity ochráněn.  

(jména signatářů - absolventů a přátel Středoevropské univerzity v České republice - jsou uvedena 
pod anglickým překladem této výzvy níže)   

--- 

Dear Prime Minister of the Government of the Czech Republic ČR Bohuslav Sobotka,  
Dear Deputy Prime Minister in Charge of Science, Research and Innovation Pavel Bělohrádek, 
Dear Minister of Education, Youth and Sports Kateřina Valachová, 
Dear Minister of Foreign Affairs Lubomír Zaorálek,  
 



CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY (CEU) ALUMNI IN THE CZECH REPUBLIC EXPRESS 
THEIR SOLIDARITY WITH CEU 

In response to legislation adopted in Hungary's National Assembly aimed obviously at halting the 
operations of CEU in Hungary (amendments to Act CCIV of 2011 on National Higher Education), 
spurred by the ongoing campaign of Prime Minister Viktor Orban's government against liberal values 
in Hungary, and immediately opposed as discriminatory and unacceptable by CEU President and 
Rector, Michael Ignatieff, we the undersigned express our solidarity with and unconditional support 
for the protesting students, faculty and staff of CEU. 

We – the CEU Alumni in the Czech Republic – urge the Czech government to act immediately and 
stand up for free academic life and in defence of human rights and freedoms in Hungary; to foster a 
dialogue with Hungarian authorities for alternative solutions; and to publicly express objections to 
this discriminatory legislation. 

For more than 25 years, CEU has been a source of high quality education and critical thinking and 
has provided a rich contribution to the development of democratic values and human rights, not only 
in Hungary, but also in the Czech Republic, throughout the Visegrád region and internationally. We 
strongly support CEU’s right to maintain its academic liberties and welcome this institution’s desire 
to continue operating in Budapest. We demand an immediate revision of the legislation, which not 
only threatens the functioning of CEU in Budapest, but also in its letter and in its process of adoption 
contradicts democratic principles and dims the prospects for independent academic activities in 
Hungary. 

We encourage the Czech government to constructively engage with their Hungarian counterparts  to 
avert any initiatives that might negatively affect the further functioning of Central European University 
in Budapest. We believe it is in Hungary’s best interest to open a dialogue with CEU with a view to 
ensure that this internationally acclaimed academic institution may continue its work and further enjoy 
academic freedom and autonomy in Hungary, in full compliance with Hungarian law. 

In the absence of such steps, the Czech government should put maximum pressure on the 
Hungarian government through EU, V4 and other appropriate channels to reverse this legislation 
and refrain from any steps aimed against academic liberties and liberal democratic values in general. 
Specifically, it should consider limiting its contacts with Hungarian authorities, especially in the fields 
of education and sports, and review EU and V4 funding available to Hungarian authorities in these 
areas. It should also work to protect CEU’s status through available EU channels. 

CEU Alumni and Friends in the Czech Republic 

Jan Adamec 

Kristina Andělová 

Laura Andronache 

Pavel Barša 

Andrea Baršová 

Vanessa Buffry 

Jaroslav Bürger 

Kateřina Bürgerová 

Lucie Cviklová 

Marek Čaněk 

Štěpán Denk 

Yevgeniy Dorozhan 



Jan Drahokoupil 

Lenka Dražanová 

Jana Drlíková 

Věra Eliášová 

Jana Glogarová 

Jan Grill 

Vít Hájek 

Filip Herza 

Tibor Hlédik 

Roman Horváth 

Petra Chaloupková 

Hedvika Janečková 

Jakub Jirsa 

Antonín Kalous 

Peter Katuščák 

Tamara Katuščák  

Michal Kejak 

Ľubica Kobová 

Markéta Kolanová 

Karla Koutková 

Petr Kutílek 

Jakub Lepš 

Olga Löblová 

Ed M. Asu 

Lucie Macková 

Aleš Maršál 

Dagmar Mroziewicz 

Petr Neugebauer 

Žofia Pažitná 

Barbora Petrová 

Radka Pudilová 

Olga Serebryanaya 

Petra Sokolová 

Tamara Stupalová 

Alice Szczepaniková 

Martin Šik 

František Šístek 



Katerina Thompson 

Marcel Tomášek 

Šimon Trlifaj 

Michal Trník 

Marija Tvarohová 

Michaela Valentová 

Zuzana Vojteková 

Ladislava Volková 

 Vojtěch Zachník 

 

 

 


