V Praze dne 10. října 2019

Materiál pro mimořádné zasedání akademického senátu
konané dne 14. října 2019

Název:
Problematika rámcové smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a
společností Home Credit International a vznik interních pravidel FSV UK pro
výběr spolupracujících komerčních subjektů

Předkládá: Václav Moravec, předseda AS FSV UK
Zpracoval: Václav Moravec, předseda AS FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111

www.fsv.cuni.cz

Návrh usnesení:
Usnesení č. 1: AS FSV UK nesouhlasí s uzavřením rámcové smlouvy mezi
Univerzitou Karlovou a společností Home Credit International, jejíž text může
implikovat omezování akademických svobod, v čele se svobodou bádání.
Usnesení č. 2: AS FSV UK žádá vedení Univerzity Karlovy, aby smlouvu s Home
Credit International co nejdříve vypovědělo. Smlouva poškozuje pověst a prestiž
Univerzity Karlovy.
Usnesení č. 3: AS FSV UK žádá vedení Univerzity Karlovy, aby při přijímání darů od
soukromých subjektů bralo v potaz morální integritu vlastníků či managementů – s
odhledem na míru jejich společenské odpovědnosti.
Usnesení č. 4: AS FSV UK žádá vedení Univerzity Karlovy, aby stanovilo jasná a
transparentní pravidla výběru komerčních subjektů, s nimiž jsou uzavírány smlouvy o
partnerství či poskytnutí darů – včetně výše finančních částek, jež by měly být adekvátní
významu a prestiži UK.
Usnesení č. 5: AS FSV UK vyzývá zástupce FSV UK v AS UK, aby podnikli na
nejbližším zasedání AS UK kroky vedoucí k vypovězení předmětné smlouvy se
společností Home Credit International. AS FSV UK současně žádá zástupce FSV UK v
AS UK, aby s usneseními č. 1, 2, 3 a 4 seznámili AS UK.
Usnesení č. 6: AS FSV UK bere na vědomí informaci vedení FSV UK o celém případu
ve vztahu k FSV UK. AS FSV UK žádá jednotlivé instituty fakulty, aby při přijímání
darů od soukromých subjektů braly v potaz morální integritu vlastníků či
managementů – s odhledem na míru jejich společenské odpovědnosti. Přijímání darů a
finanční podpory nesmí v žádném případě ohrožovat akademické svobody či vytvářet
prostor, který k ohrožování akademických svobod může vést. AS FSV UK podporuje
snahy předsedy AS FSV UK přijmout interní pravidla fakulty pro výběr
spolupracujících komerčních subjektů, jež zabrání podobným excesům, jakým je
uzavření rámcové smlouvy mezi UK a společností Home Credit.
Usnesení č. 7: AS FSV UK žádá vedení fakulty, aby prověřilo smlouvy a partnerství
jednotlivých pracovišť FSV UK se soukromými subjekty a výsledky předložilo k tomu
příslušným komisím, v čele s Ekonomickou komisí AS FSV UK. Výsledky auditu se
stanou podkladem pro diskusi k případnému vypovězení problematických smluv a
přijetí interních pravidel FSV UK (viz Unesení č. 6)
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Důvodová zpráva:
Vážené kolegyně senátorky,
vážení kolegové senátoři,
již ve svém dopise ze dne 9. října 2019, v němž jsem Vás požádal o stanovisko ke svolání
mimořádného zasedání AS FSV UK, jsem konstatoval své nemilé překvapení nad smluvními
podmínkami „partnerského“ vztahu MFF UK a společnosti Home Credit International (dále
jen HCI) a následně vztahu mezi Univerzitou Karlovou a HCI. Některé pasáže si interpretuji
jako možné zásahy do akademických svobod, především do svobody bádání, což považuji
jako člen akademické obce za nepřijatelné. „Samostatné bádání“ přitom ochraňuje i Etický
kodex UK. Nemluvě o morální problematičnosti podnikání předmětné společnosti, kterému se
jako novinář věnuji již několik let. Uvítal jsem vaši bleskurychlou reakci na můj dopis, resp.
žádost o svolání mimořádného zasedání AS FSV UK, které se uskuteční v pondělí 14. října
2019 od 14:30 hodin v budově Hollar, místnost č. 212.
Ještě před tím, než se z celé záležitosti stalo zásadní mediální a celospolečenské téma a než
se začaly sepisovat petice, jsem se dopisem obrátil na vedení fakulty, resp. paní děkanku se
čtyřmi otázkami:
1) Má FSV UK, resp. IES FSV UK podepsanou se společností Home Credit smlouvu
obdobného znění jako MFF UK?
2) Pokud ano, mohl bych ji získat? Pokud, ne, chystá se ji vedení fakulty podepsat?
3) Kdo z vedení FSV UK vyjednával, popř. vyjednává o podpisu takové smlouvy (popř.
kdo je garantem neprolamování akademických svobod a dobrého jména FSV UK)?
4) Ve vnitřních předpisech FSV UK jsem nedohledal detailnější dokument, jenž by
vyžadoval dodržování principů důvěryhodnosti, transparentnosti a neprolamování
akademických svobod ze strany komerčních subjektů, s nimiž naše fakulta uzavírá
smlouvy. Hledal jsem špatně? Nestálo by po přečtení např. smlouvy mezi společností
Home Credit a MFF UK, aby naše fakulta takovým předpisem disponovala?
Připomínám, že jsem ve středu 9. října 2019, obdržel od paní děkanky následující
odpovědi na výše položené dotazy:
1) „Mohu Vás ubezpečit, že FSV UK nemá uzavřenou se společností Home Credit
žádnou smlouvu obsahem obdobnou té, kterou má podepsanou MFF UK. IES FSV UK
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111

www.fsv.cuni.cz

získal na základě klasické jednoduché darovací smlouvy jednorázově od společnosti
Home Credit International na jaře 2019 dar v hodnotě 100 000 Kč na zlepšení své
výukové a vědecké činnosti bez jakýchkoliv závazků, partnerství atd. Smlouva byla
samozřejmě řádně zveřejněna v registru, kde se dá i najít.
2) Vedení fakulty neuvažovalo a ani neuvažuje o uzavření smlouvy obdobné smlouvě s
MFF UK. O aktivitách IES FSV UK vedoucí k potenciální užší spolupráci se
společností Home Credit International nemělo vedení FSV UK tušení, což u
vyjednávání případné spolupráce takového rozsahu považuje za neakceptovatelné. S
ředitelem IES FSV UK už jsem na toto téma včera hovořila a bude to i jedno z témat
Rozšířeného kolegia děkanky 14. října 2019. Vždy jsem respektovala značnou míru
nezávislosti našich institutů, ale musí mít své meze.
3) Garantem neprolamování akademických svobod je vedení naší fakulty.
4) Od pondělního podvečera, kdy jsem se poprvé o podpisu smlouvy mezi UK a Home
Credit International a o tom, že měla být uzavřena na základě zájmu o spolupráci právě
s IES FSV UK dozvěděla (na základě dotazu média), sbírám informace a diskutuju s
kolegyněmi a kolegy. Jeden ze směrů našich úvah se ubírá i k vytvoření fakultního
metodického pokynu, zatím jsme ale na začátku diskuze.“
Vážené kolegyně senátorky,
vážení kolegové senátoři,
jsem přesvědčen, že události uplynulých hodin a dní naznačují, že je třeba se s celou
záležitostí jasně vypořádat a nastavit transparentní kritéria, aby se podobná věc v budoucnu
již neopakovala. Není možné, abychom byli pokládáni za zboží, jehož zakoupením si
miliardáři vylepšují svoji pověst u veřejnosti. Celá věc má mít jasná pravidla a nesmí
ohrožovat akademické svobody či na ně vrhat stíny podezření. V tomto duchu si dovoluji
navrhnout výše zformulovaná usnesení. Vzhledem k tomu, že jsem s mnohými z vás celou
věc v uplynulých dnech konzultoval, dovoluji si vám všem poděkovat za reakce z vašich
pracovišť i studentských spolků. Jmenovitě děkuji dr. Haně Kubátové a doc. Emilu Aslanovi,
že korigovali mé návrhy usnesení. Věřím, že historicky první mimořádné zasedání AS FSV
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UK podle nového Jednacího řádu AS FSV UK přispěje k posílení kredibility FSV UK v očích
akademické obce i široké veřejnosti.
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