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     Vážené kolegyně senátorky,  

     vážení kolegové senátoři,  

     vážené členky akademické obce FSV UK,  

     vážení členové akademické obce FSV UK, 

     dovolte mi, abych se na vás obrátil ve věci smluv Univerzity Karlovy se společností Home 

Credit. Když jsem si před několika dny přečetl na twitterovém účtu společnosti PPF Group 

zprávu, že „Home Credit podepsal tříletou partnerskou smlouvu s UK: bude podporovat 

zejména MFF a IES FSV UK...", začal jsem se zajímat o smluvní podmínky mezi 

předmětnými subjekty. V otevřených zdrojích jsem kupříkladu dohledal smlouvu mezi MFF 

UK a společností Home Credit podepsanou koncem srpna, jejíž obsah mě nepříjemně 

překvapil. 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.  

     V úterý 8. října 2019 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?    

     Dnes ráno, tedy ve středu 9. října 2019, jsem od paní děkanky obdržel následující 

odpovědi na výše položené dotazy: 
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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 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,  

     vážené členky akademické obce FSV UK,  

     vážení členové akademické obce FSV UK, 

     nechci z celé  aféry  činit  morální kýč, jenž se z ní postupně ve  veřejném  prostoru stává. 

Ještě včera jsem počítal s tím, že daný problém zařadím po konzultaci s kolegy 

z předsednictva jako bod na nejbližší jednání AS FSV UK. V průběhu dne jsem byl 

kontaktován některými z vás, zda by se nemělo uskutečnit mimořádné zasedání senátu. Podle 

nového Jednacího řádu AS FSV UK Čl. 3, odst. 2 svolává „mimořádné zasedání předseda 
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senátu do 10 dní ode dne, kdy obdržel žádost rektora, děkana nebo alespoň 1/3 všech členů, 

nevyplývá-li ze žádosti lhůta delší“. Dovoluji si proto členky a členy AS FSV UK požádat 

o odpověď na otázku, zda by se kvůli výše nastíněnému problému mělo uskutečnit 

mimořádné jednání AS FSV UK, nebo zařadíme bod na řádné jednání senátu v úterý 5. 

listopadu 2019 od 15:00 hodin v H212?  

      

     Vážené kolegyně senátorky,  

     vážení kolegové senátoři,  

     vážené členky akademické obce FSV UK,  

     vážení členové akademické obce FSV UK, 

     v souvislosti s podfinancováním společenských věd v České republice mohu mít 

pochopení, že naše univerzita přijímá dary od komerčních subjektů. Stejně tak mohu mít 

pochopení, že tzv. prestižní univerzity jako je Oxfordská univerzita ve Velké Británii za 

peníze českých miliardářů (s kontakty na veksláky a mafiány) – a ve spolupráci s českými 

pseudovědeckými moralisty – staví a otevírá nové budovy, což výraznější pohoršení na 

sociálních sítích nevzbudí. Soudím však, že vše má mít nějakou úroveň a pravidla. 

      Přeji vše dobré… 

 
         Václav Moravec 
                            předseda AS FSV UK 
                        

                                                                  

V Praze, dne 9. října 2019 


