
Zápis a usnesení z mimořádného zasedání AS FSV UK 
Datum: 14. 10. 2019 od 14:30 

Místo: Hollar, č. 212 

 

Přítomni: 

Za pedagogickou komoru: 

doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D, PhDr. Jan Hornát, Ph.D., Hana Kubátová, M.A., Ph.D., PhDr. Jiří               

Kukačka, Ph.D., doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D., PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D., PhDr.              

Jaromír Soukup, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

 

Za studentskou komoru: 

Bc. Jakub Iran, Petr Kobylka, Jan Křovák, Lucie Lemonová, Mgr. Veronika Macková, Bc. Nick Ojo               

Omorodion, Mgr. Kateřina Turková 

 

Omluveni: Šimon Appelt, Bc. Ondřej Šveda, Bc. Martin Bláha, doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., 

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. 

 

Hosté: děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., tajemník fakulty Ing. Ondřej             

Blažek, proděkan pro studijní záležitosti doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., proděkan pro            

koncepci a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum prof. PhDr.               

Jaroslav Kučera, CSc., členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy            

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D., vedoucí Střediska bezpečnostní politiky PhDr. Miloš           

Balabán, Ph.D., ředitel IES FSV UK doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., ředitel IMS FSV UK a                

zástupce FSV UK v AS UK doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., ředitel IKSŽ FSV UK PhDr. Jakub                 

Končelík, Ph.D., Ing. Mirka Kortusová, doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D., zástupkyně FSV UK v AS               

UK Mgr. Eliška Černovská a Kristýna Švárová, RNDr. Michal Červinka, Ph.D., tiskový mluvčí FSV              

UK Mgr. Jakub Říman, PhDr. Martin Mejstřík 

 

1. Schválení návrhu programu mimořádného zasedání AS FSV UK  

Předseda  AS FSV UK Václav Moravec uvítal přítomné senátorky, senátory, členy vedení a hosty.  

Senátorky a senátoři se následně shodli na schválení programu mimořádného zasedání AS FSV             

UK.  

 

 



Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program svého mimořádného zasedání konaného 14. 10.              

2019. 

Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Štoll, Iran, Kobylka, Křovák,             

Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

2. Problematika rámcové smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a společností Home         

Credit International 

 
Předseda AS FSV UK shrnul dosavadní průběh událostí. Ještě před medializací kauzy odeslal             

dopis děkance FSV UK s otázkami, týkajících se možných rámcových smluv mezi společností             

Home Credit International a fakultou. Následně ve středu 9. října 2019 odeslal otevřený dopis              

členkám a členům AS FSV UK, dále celé akademické obci FSV UK, jenž obsahoval odpovědi               

děkanky a možnost svolání mimořádného zasedání AS FSV UK. V rámci mimořádného zasedání             

AS FSV UK zformuloval předseda senátu sedm usnesení (po konzultaci s předsedkyní            

Ekonomické komise AS FSV UK Hanou Kubátovou a členem komise Emilem Aslanem). Poté             

předal slovo děkance. 

 

Děkanka všechny přítomné uvítala a poděkovala za setkání. Vedení fakulty se dozvědělo            

v pondělí (7. října 2019) z médií, že je uzavřena rámcová smlouva UK s firmou Home Credit                 

International a nějak v ní má figurovat spolupráce s IES FSV UK. V úterý ráno hovořila přímo                 

s jeho magnificencí rektorem, kdy si vysvětlili jejich pohledy na rámcovou smlouvu. Děkanka             

nevěděla, že se smlouva chystá na IES, hovořila o tom již s ředitelem IES Martinem Gregorem, pro                 

příště není možné, aby si kterýkoliv z institutů domlouval takto rozsáhlou spolupráci bez vědomí              

vedení fakulty, které by v tomto případě s navrhovaným rozhodně nesouhlasilo. Diskuze se poté              

posunula tak, že předseda AS FSV UK napsal otevřený dopis, za což je velmi ráda. Je ráda, že se                   

senát stará o dění na fakultě a je dobré, že řešení hledají společně. S předsedou AS FSV UK se                   

shodli na tom, že udělají rychlý audit na institutech, jak to tam vypadá se spoluprací s jinými                 

organizacemi a firmami. Vedení fakulty považovalo za důležité vydat prohlášení, které bylo            

vyvěšeno na fakultních stránkách.  

Děkanka navrhla, že seznámí senátorky a senátory se smlouvami a partnerstvími, které na             

jednotlivých institutech jsou. Ředitelé institutů dostali za úkol předložit seznam smluv, které poté             
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děkanka předloží jako podkladový materiál na zasedání senátu 5. listopadu 2019. Zároveň            

informovala, že na dopoledním rozšířeném kolegiu děkanky otevřeli na základě podnětu ještě téma             

potenciálního vědeckého střetu zájmů spoluprací s (kontroverzními) komerčními subjekty, který          

nechala na všech institutech ředitele také prověřit.  

 

Předseda AS FSV UK poděkoval děkance a předal slovo řediteli IES FSV UK. 

 

Ředitel IES FSV UK Martin Gregor následně vyjádřil lítost nad celou situací, přitom převzal za               

veškerá pochybení osobní odpovědnost. Firma Home Credit International chtěla financovat něco           

specifického. Navrhli financování profesora či podpoření statistické analýzy. V tomto smyslu necítil            

žádný střet zájmů. Firma měla také zájem o samotné absolventy, přičemž magisterský program na              

IES má uznávané stáže jen ze zahraničí, přišlo mu to jako vhodný benefit pro jejich studenty.                

Připravil darovací smlouvu, jejíž vzor se používá na fakultě bez větších problémů. Bohužel však              

není k dispozici vzor smlouvy v angličtině, v tu chvíli zjistil, že se jedná také s MFF UK a že rektor                     

je ochotný toto zaštítit, což považoval za bezpečnější. V srpnu toto domluvili a další kroky měly                

nastat v říjnu, informaci ale dostal až když byla rámcová smlouva s UK podepsána, smlouvu ani                

neviděl. Podle ředitele IES FSV UK je to jeho chyba a mrzí ho, že to poškozuje kolegy, dalo se                   

tomu vyhnout. Interně si na vedení institutu řekli, že tyto aktivity budou dělat více kolektivně, že                

nejde, aby ředitel institutu dělal všechno sám. Chápe, že je to problematické a že pro fakultu je to                  

extrémně problematické.  

 

Hana Kubátová ocenila, jak se ředitel IES FSV UK Martin Gregor k problému postavil. To samé by                 

očekávala od rektora univerzity. Váží si toho, že se ředitel IES FSV UK dokázal omluvit a přiznat                 

chybu. Pokud jde o konference Střediska bezpečnostní politiky IPS FSV UK, vnímá jako možný              

konflikt zájmů, když jsou bezpečnostní konference financovány zbrojní firmou. Jsou zde rovněž            

pochybnosti, proč smlouvy o financování konferencí nejsou v centrálním registru smluv a proč             

o jejich existenci neví ani orgány fakulty.  

 

Děkanka dodala, že se rozšířené kolegium děkanky zabývalo informacemi od ředitelů institutů,            

které se týkají partnerských smluv, spolupráce s komerčním sektorem a možných střetů zájmů ve              

výzkumu. Jedním ze zásadních problémů je, když partneři konferencí nejsou nijak zasmluvnění,            

což se nyní ukázalo. 

 

Předseda AS FSV UK poděkoval řediteli IES FSV UK za jeho vyjádření a předal slovo vedoucímu                

Střediska bezpečnostní politiky (SBP). 
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Vedoucí SBP Miloš Balabán se vyjádřil, že bezpečnostní konference probíhají od roku 2005,             

konference nebyly nikdy nijak zpochybněny. Pokud teď vzniká poptávka po tom, aby se záležitosti              

standardizovaly, tak se tomu nebrání. Partnerství byla vždy uzavírána jednorázově a nikdy k             

ničemu nezavazovala. Všechny konference byly veřejně přístupné, byl pořizován audiozáznam, lze           

dohledat na webu. Konference byly jako platforma pro reprezentaci výzkumných aktivit střediska.            

Zaznamenal výtku ohledně Czechoslovak Group, k tomu by chtěl říci, že na každé konferenci byla               

uzavírána záštita vysokých ústavních činitelů. Nikdy neslyšel z MŠMT ČR ani z Ministerstva             

obrany ČR, ani jiné organizace, že by s touto společností měli problém. Můžeme se tedy o                

společnosti nějak bavit, ale z jeho pohledu je Czechoslovak Group společností, která            

nepředstavuje žádný problém. Faktem je, že Česko-čínské centrum UK nedostalo od RUK ani             

korunu do rozpočtu. Finanční prostředky si museli získat samostatně. Dvakrát zorganizovali letní            

školu, takže míra závislosti na vnějších sponzorech klesla. Podotkl, že jeho spolupracovníci se v              

tomto centru angažují mimo svou běžnou pracovní náplň a mrzí ho, že se to nyní obrací proti nim.                  

Žádné ovlivňování ani kampaň tam neprobíhala. Česko-čínské centrum UK v tomto ohledu            

nepochybilo. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec doplnil, že se nyní vyjevuje, k jakým problémům dochází,               

když jednotlivá pracoviště fakulty obcházejí způsobem zasmluvnění např. konferencí povinnost          

zakládat smlouvy do registru, což osobně považuje za nepřijatelné. Když chce akademická obec             

a veřejnost konkrétní dokumenty, které nyní nemůžou doložit, přispívá to k zásadním            

pochybnostem. Je to navíc nespravedlivé vůči ostatním pracovištím fakulty, která transparentně           

uzavírají smlouvy, a část financí na základě vnitřních předpisů fakulty o režiích směřuje na              

děkanát. 

 

Vedoucí SBP Miloš Balabán nemá problém s tím, aby byla nastavena jakási pravidla, jak navrhuje               

předseda AS FSV UK. K vystoupení Hany Kubátové dodal, že bezpečností výzkum Ministerstva             

vnitra ČR nijak nesouvisí s obranným průmyslem. Pokud je firma na konferenci, tak je to platforma                

pro veřejný dialog. Co se týče Čínské lidové republiky, tak by chtěl říci, že vznik Česko-čínského                

centra UK byl výsledkem návštěvy někdejšího premiéra Bohuslava Sobotky v Číně, kdy byl rektor              

UK osloven s tím, zda by nemohlo vzniknout čínské centrum, jako na jiných renomovaných              

univerzitách v západní Evropě. ČR má s Čínou oficiální diplomatické vztahy. Pokud sem chceme              

dostat nějaké kapacity z Číny, tak jsme toho schopni a lépe se to vykomunikovává. Mluví se o                 

konferencích, ale nemluví se o tom, že udělali dvě letní školy (2018 a 2019). Účastníci těchto škol                 

byli překvapeni, jak tady funguje politický systém. Je rád, že se taková letní škola uskutečnila. Co                

se týká ekonomické stránky věci, Miloš Balabán předal slovo Mirce Kortusové, která je členkou              
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ekonomické komise AS FSV UK, v Česko-čínském centru UK má na starosti finance. Mirka              

Kortusová nechce, aby to vyznělo tak, že uzavírají smlouvy, které nejsou v registru, tak to není. Na                 

konference dokáží zajistit věci ze svých prostředků, ale pokud jde o podporu od komerčních firem,               

tak jde o přímé plnění, nikde se nezavazují k tomu, že budou šířit dobré jméno Czechoslovak                

Group. Firma přispěje na letenky či na catering. Je to vždy o přímém plnění, k ničemu se                 

nezavazují, jako bylo zmíněno ve smlouvě s Home Credit International. Budou rádi, pokud se              

nastaví jednotná a nová pravidla a budou je respektovat. Žádné smlouvy nejsou, protože to bylo               

vždy o daném plnění na dané konferenci. 

  

Senátor Emil Aslan doplnil, že u části bezpečnostní komunity i v médiích existuje názor, že               

zejména "čínské" aktivity SBP představují vlivovou platformu pro prosazení zájmů Čínské lidové            

republiky na české půdě. Jelikož je SBP kvůli svým kontroverzním politickým kontaktům pod             

drobnohledem, je naprosto nezbytné, aby byl způsob financování i fungování tohoto střediska            

bezproblémový. V opačném případě se jak IPS FSV UK, tak FSV UK nevyhnou negativnímu              

mediálnímu zájmu, který může poškodit jejich reputaci. Reputační náklady pro IPS FSV UK i FSV               

UK jsou proto v při takto nejasném fungování SBP velmi vysoké a je třeba v této věci neprodleně                  

jednat s cílem toto netransparentní, zejména finanční, nastavení pozměnit.  

 

Host Michal Červinka vznesl otázku, zda je vhodné, aby SBP fungovalo v rámci UK. Univerzita               

Karlova nemá partnerskou smlouvu s velvyslanectvím Čínské lidové republiky a nemá žádnou            

partnerskou smlouvu s firmou Huawei, která se objevila mezi partnery konference SBP. Pokud             

chceme chránit dobré jméno fakulty, tak je to spíše o politických zájmech. Je tedy vůbec vhodné                

SBP vést v rámci UK? Sám organizoval letní školy, měl sponzory, měl catering a nikdy by si                 

nedovolil nerespektovat pravidla institutu, ale pokud by mu měl někdo bokem platit letenky, tak mu               

to přijde velmi neetické. Pokud SBP nemá domluvenou zvláštní formu režie, kterou musí schválit              

děkanka, tak okrádají fakultu. Zároveň požádal předsedu AS FSV UK, aby někdo ze senátorů              

navrhl usnesení, že největší problém je v tom, že se od celé kauzy distancovala MFF UK, byť                 

sama uzavřela rámcovou smlouvu s Home Credit International dříve než vedení UK. 

 

odešel senátor Filip Láb 

 

Vedoucí SBP Miloš Balabán se ohradil proti ostré kritice, která zazněla. Supervize náplně             

konferencí se uskutečňuje prostřednictvím Rady centra, jejíž členkou je prof. Olga Lomová z FF              

UK a proděkanka Zuzana Kasáková z FSV UK. Dále odmítl, že by působení SBP představovalo               
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bezpečnostní riziko pro ČR. Všichni podřízení mají prověrku od Národního bezpečnostního úřadu,            

která je vyžadována. 

 

Člen AS UK, ředitel IMS Tomáš Nigrin podpořil slova Hany Kubátové. První problém je firma Home                

Credit International a oceňuje kolegu, ředitele IES Martina Gregora, jak se k tomu postavil, to samé                

mu chybí ještě na úrovni RUK. Může se to stát, ale musíme umět uznat chybu. Veřejnost potřebuje                 

slyšet, že se stala chyba a omluvit se. Vidí paralelu s vývojem plzeňské kauzy, otevírá to                

zajímavou oblast, že musíme přemýšlet o tom, od koho bereme peníze a za co nás platí. UK má                  

velký společenský kredit a o to víc musíme být obezřetní. Nebrání se tomu brát peníze od                

soukromého sektoru, ale musí to mít nějakou hranici, kterou nesmíme překročit v zájmu nás všech. 

 

Hana Kubátová poděkovala Tomáši Nigrinovi za jeho slova. K Miloši Balabánovi dodala, že             

nechce, aby její slova vyzněla jako kritika, ale jeho postoji nerozumí, o to víc, když jí není zřejmé,                  

za jakých podmínek společnosti typu Home Credit International, Czechoslovak Group, Huawei, ale            

taky např. ambasáda Čínské lidové republiky, aktivity SBP sponzoruje. Rovněž nerozumí, proč v             

případě, že jde o dlouhodobou spolupráci, nejsou tyto sponzorské smlouvy standardně           

zasmluvněny. Pokud jde o rektorátní smlouvu se společností Home Credit International, přijde jí             

problematické, jak byla smlouva formulována i to, že se akademická obec o její existenci              

dozvěděla z twitterového účtu PPF. Zarazilo jí, že Univerzita Karlova potřebuje firmu Home Credit              

International, aby jí radila např. s marketingem. Nejvíce ji ale mrzí, že pan rektor nepřiznal, že to                 

byla chyba. Naopak se vyjádřil ve smyslu, že chtěl jen otevřít kritickou diskuzi, tu ale mohl otevřít i                  

bez podpisu smlouvy. Prosí o přijetí usnesení, podle nějž je chování rektora problematické a              

zmiňované jednání SBP poškozuje dobré jméno fakulty. 

 

Nick Ojo Omorodion doplnil, že ho mrzí, že smlouva mezi Home Credit International a UK neprošla                

AS UK, senátor AS UK Tomáš Nigrin dodal, že tento typ smluv nemusí procházet senátem.  

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec navázal, že mu přijde zvláštní, že akademická obec se               

nezajímá o partnerství UK s firmami jako je Home Credit International. Protože Home Credit              

International nemusí být jediná “problematická” firma spolupracující s UK. Přijde mu absurdní, že             

děkan MFF UK řekl, že je to chyba rektorátu a od celé kauzy se distancoval, když MFF UK                  

uzavřela podobně problematickou smlouvu ještě před rektorátem. Celá situace ukazuje na vztah            

akademické obce i vedení UK k obecným principům.  
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Václav Moravec vyzval ke stanovení jasných hodnot naší fakulty, ve kterých ctíme kodex univerzity              

při uzavírání smluvních partnerství či smluv o darech. Zmíněný kodex je jednou z norem              

ochraňujících svobodu bádání a předcházení střetu zájmu. Nemělo by však jít o selektivní přístup,              

kdy někoho kritizujeme a své chyby nevidíme, čímž odvádíme pozornost od podstaty problému.             

Bohužel, to se stává některým fakultám v rámci univerzity. Vyzval rovněž přítomné zástupce FSV              

UK v AS UK, aby otevřeli diskuzi na téma, jak důsledně se jako univerzita řídíme hodnotami, jež                 

deklarujeme v našich dokumentech.  

 

Senátor Jiří Kukačka by byl rád, kdyby se toto jednání podařilo udržet na více úrovních, kdy jedna                 

je finanční. Nemá pochyb o tom, že prvotní kroky byly vedeny dobrým úmyslem (získat finance pro                

inovace výuky a výzkumu na UK). Tato kauza je shoda několika okolností. Bylo by skvělé, pokud                

bychom při přijímání usnesení dokázali rozlišit, že problém má provozní rovinu, a poté tu vyšší               

etickou, na úrovni univerzity.  

 

Předseda AS FSV UK následně provedl usneseními, které navrhl v předkládací zprávě. 

 

Usnesení č. 2: 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. Uzavření smlouvy poškodilo pověst a prestiž Univerzity             

Karlovy.  

Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Soukup J., Štoll, Iran, Kobylka, Křovák,            

Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec přednesl usnesení č. 3 ve znění: AS FSV UK žádá rektora                 

UK o reflexi chyb v jednání a v komunikaci v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy se                 

společností Home Credit International a žádá vedení Univerzity Karlovy, aby při přijímání darů od              

soukromých subjektů bralo v potaz jejich morální integritu – s ohledem na míru jejich společenské               

odpovědnosti. 

 

Jiří Kukačka navrhl, zda bychom nemohli výše zmíněné usnesení č. 3 rozdělit do dvou částí.               

Václav Moravec vyzval senát, aby se k tomuto vyjádřil a shodli se na rozdělení usnesení na dvě                 

části. Následně se přistoupilo k hlasování. 
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Usnesení č. 3: AS FSV UK žádá rektora UK o reflexi chyb v jednání a v komunikaci v souvislosti                   

s uzavřením a vypovězením smlouvy se společností Home Credit International.  

Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Soukup J., Štoll, Iran, Kobylka, Křovák,            

Lemonová, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Macková 

Schváleno 
 
Jiří Kukačka chtěl usnesení rozdělit proto, že mu druhá část přijde abstraktní a nechtěl by být v roli                  

vedení institutu, které má zkoumat morální integritu vlastníků. Přijde mu to jako dobré, ale neví, jak                

tuto podmínku fakticky naplnit. Přijde mu, že praktická implementace bude problematická. 

 

Václav Moravec oponoval. Podle něj například firma, která je kótovaná na burze, o sobě poskytuje               

více informací než firma sídlící v daňových rájích s anonymními akciemi. Mělo by se ve vnitřních                

předpisech fakulty ustanovit, jaké morální závazky a etické aspekty budeme brát v potaz. Tím bude               

zajištěna lepší kontrola akademickou obcí a posílena transparentnost. 

 

Hana Kubátová stanovisko předsedy AS FSV UK podpořila, jsme přeci jen zodpovědní a některé              

věci je nutné brát v potaz. 

 

Jiří Kukačka by jen jinak formuloval sousloví “morální integrita”. Proděkan Jaroslav Kučera dodal,             

že pokud by z usnesení mělo vyplynout s kým můžeme uzavřít smlouvu a s kým ne, tak by mu to                    

osobně vadilo, spíše by se věnoval aspektům, které jsou jasně přezkoumatelné. Nebál by se              

uvažovat i o pověsti firmy ve veřejném prostoru. Jemu osobně u společnosti Home Credit              

International vadí, že je to takový gigant, že už je to dluhová skupina s vlivem na politiku. Zaujímá                  

pozici ve společenském a politickém diskurzu. Zajímalo by ho tedy víc, jak se společnost dívá na                

danou firmu. Hana Kubátová dodává, že to, co říká proděkan Jaroslav Kučera je těžko              

přezkoumatelné, ale jako sociální vědci bychom měli dbát na hodnotové rámce, které nejsou zcela              

kvantifikovatelné. Senátor AS UK Tomáš Nigrin dodal, že by bylo vhodné do usnesení doplnit, aby               

při přijímání darů od vnějších subjektů dbala Univerzita Karlova na svůj etický kodex. Václav              

Moravec se senátora Tomáše Nigrina dotázal, zda tak vedení UK nečiní? 

  

Host Michal Červinka doplnil, že i rektor udělal jisté kroky vpřed, kdy chce zřídit komisi, ve které                 

bude profesor Jiří Přibáň, který se vůči kauze výrazně mediálně vymezil. Navrhuje nechat rektora              

pracovat a počkat s čím přijde. Senát by měl vyzvat děkanku, aby s touto komisí domluvila jistá                 
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pravidla, která budeme jako celá univerzita dodržovat. Václav Moravec si dovolil nesouhlasit,            

myslí, že fakulta by měla mít vlastní pravidla, když je UK nemá a jejich příprava může trvat delší                  

dobu. 

Jan Hornát navrhuje nechat usnesení tak, jak je. Protože impuls k interním pravidlům bude              

v dalším usnesení. Osobně navrhuje zachování. 

 
odešel senátor Jaromír Soukup  

 
Usnesení č. 4: AS FSV UK žádá vedení Univerzity Karlovy, aby při přijímání darů od soukromých                

subjektů bralo v potaz jejich morální integritu – s ohledem na míru jejich společenské              

odpovědnosti. 

Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Štoll, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová,           

Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Následně se přistoupilo k hlasování o dalším usnesení, k němuž nebyly žádné připomínky. 

 
Usnesení č. 5: 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. 

Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Štoll, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová,           

Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Host Michal Červinka navrhl, zda by nebylo vhodné přijmout usnesení o nekonzistentním postoji             

vedení MFF UK, aby zástupci FSV UK v AS UK mohli přednést naše stanovisko na zasedání                

senátu UK. 

Senátor Jiří Kukačka požádal Michala Červinku, zda by mohl svůj návrh více rozvést.  

Michal Červinka doplnil, že mu vadí, že se MFF UK zcela distancovala od celé kauzy Home Credit                 

International (HCI) a ke své části příběhu se postavila alibisticky. Dále mu vadí, že rektor rámcovou                

smlouvu s HCI nekonzultoval s ředitelem IES FSV UK Martinem Gregorem.  
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Michal Červinka vyzývá senát, aby si osvojil usnesení o tom, že FSV UK přijde absurdní, že se                 

MFF UK distancovala od celé kauzy. 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec vyzval senát, zda chce senát přijímat nějaké usnesení              

o názorové a hodnotové konzistenci vedení MFF UK. Senát se shodl na tom, že žádné takové                

usnesení přijímat nechce. 

 

Jiří Kukačka se zeptal děkanky, zda by mohla přečíst vyjádření děkana MFF UK ke kauze Home                

Credit International, což následně učinila. 

Václav Moravec doplnil, že je tam nepravdivá informace, že RUK uzavřel smlouvu před MFF UK,               

což není pravda, jelikož smlouva s MFF UK byla již v registru. 

Jiří Kukačka doplnil, že by bylo vhodné dát nějaké senátní stanovisko k postojům vedení MFF UK                

zástupcům naší fakulty v AS UK, aby měli co předložit na zasedání senátu UK. 

 

Zástupce FSV UK v AS UK Tomáš Nigrin řekl, že není vhodné štvát fakulty proti sobě. Na AS UK                   

řeknou, že se jako fakulta ohrazujeme proti nekonzistentnímu jednání vedení MFF UK, a pokud              

bude nutné usnesení, tak ho předloží na dalším zasedání. 

 

Předseda AS FSV UK následně řekl, že se jako FSV UK ohrazujeme proti tomu, aby se MFF UK                  

distancovala od celé situace, jelikož jejich smlouva je stejně problematická jako ta rektorátní. 

 

Poté se přistoupilo k hlasování o dalších navrhovaných usneseních. 

 
Usnesení č. 6: AS FSV UK vyzývá zástupce FSV UK v AS UK, aby podnikli na nejbližším                 

zasedání AS UK kroky vedoucí k neopakování podobných situací jako té se společností Home              

Credit International. AS FSV UK současně žádá zástupce FSV UK v AS UK, aby s usneseními                

č. 2, 3, 4 a 5 seznámili AS UK. 

Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Štoll, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová,           

Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
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3. Vznik interních pravidel FSV UK pro výběr spolupracujících komerčních         

subjektů 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec navrhl senátu další usnesení a dal o nich hlasovat. 

 

Usnesení č. 7: 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 jejich morální integritu – s ohledem 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.  

Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Štoll, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová,           

Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Usnesení č. 8: 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 Usnesení             

č. 7). 

Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Štoll, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová,           

Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Předseda AS FSV UK se zeptal, zda chceme přijímat ještě nějaká další usnesení nad rámec těch,                

jež navrhl. 
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Senátor Emil Aslan doporučil, zda bychom mohli přijmout usnesení o SBP, přičemž navrhl             

následující znění: AS FSV UK považuje aktivity SBP s Čínskou lidovou republikou za             

problematické z důvodu nízké transparentnosti, možného ohrožení akademických svobod a          

etického kodexu Univerzity Karlovy. 

 

Jiří Kukačka se zeptal, když je v usnesení explicitně zmíněna Čínská lidová republika, zda lze tuto                

spolupráci opravdu někde najít. 

 

Vedoucí SBP Miloš Balabán s takovým usnesením nemůže souhlasit. Chybí k němu jasné důkazy.              

Pokud bychom to takto opravdu brali, tak by musela být odsouzena celá univerzita. Celá UK by                

mohla být obviněna z toho, že je nástrojem politiky Čínské lidové republiky. Mirka Kortusová              

doplnila, že konference, které mají spojitost s Čínou, jdou za Česko-čínským centrem UK, kde jsou               

v Radě zástupci fakult, včetně prof. Lomové z FF UK. SBP jako takové je logistická složka                

administrativy projektů. Zásadně se ohrazuje proti tomu, aby usnesení bylo namířeno proti SBP.             

Když už, tak by to mělo být proti Česko-čínskému centru UK.  

 

Senátor Petr Kobylka doplnil, že nejvíce ho zaráží netransparentnost činnosti SBP, kdy nejsme             

schopni dohledat financování konferencí, než spolupráce s Čínskou lidovou republikou.  

Mirka Kortusová řekla, že spojitost Česko-čínského centra UK a SBP je nešťastná. A myslí si, že je                 

to záležitostí AS UK, než fakultního senátu. 

 

Host Michal Červinka nepochopil, zda Česko-čínské centrum UK je součástí fakulty či ne, Mirka              

Kortusová odpověděla, že není. Jsou součástí UK, ale FSV UK má zastoupení v Radě centra, a to                 

proděkanku Zuzanu Kasákovou. Michal Červinka doplnil, že v tom případě bude opravdu lepší,             

když toto budou řešit s kancléřem AS UK. Ale pokud zveřejňují logo SBP, tak je to pod záštitou                  

FSV UK a tím pádem se nás to týká. 

Veronika Macková podpořila Michala Červinku v tom, že transparentnost je zásadní.  

Kateřina Turková doplnila, že to, že se to bude řešit v AS UK neznamená, že AS FSV UK nemůže                   

přijmout usnesení, jelikož se to týká FSV UK.  

 

Václav Moravec doplnil, že Rada Česko-čínského centra UK přenáší zodpovědnost na SBP, proto             

se logicky vše spojuje s FSV UK. Když se z toho stane mediální kauza, jako nyní, tak se                  

zodpovědnost klade především na ně, což by si mělo vedení SBP uvědomit a celou věc               

nebagatelizovat a přenášet na celouniverzitní úroveň.  
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Emil Aslan zopakoval, že smyslem jeho tvrzení není, že SBP či Miloš Balabán spolupracuje              

s bezpečnostními složkami Čínské lidové republiky (ČLR). Mluvil o tom, že kontakty SBP na ČLR               

jsou vnímány jako kontroverzní, což zvyšuje negativní mediální zájem, jak o SBP, tak o IPS FSV                

UK a FSV UK jako takové. Jedna věc je morálně-etická, s ohledem na dění v ČLR, kde jsou                  

statisíce lidí umisťovány do koncentračních táborů, jsou násilně odebírány vnitřní orgány vězňům            

aj. Na tuto záležitost může každý zaujmout vlastní postoj. Druhá věc je netransparentní             

financování SBP, které v kontextu kontroverzních politických kontaktů SBP činí IPS FSV UK i FSV               

UK předmětem zájmu ze strany odborné veřejnosti i médií. Emil Aslan upozornil, že mediální              

zájem o SBP ve všech těchto rovinách je tak otázkou času a jakmile se to dostane na povrch, bude                   

fakulta zranitelná. Jako fakulta bychom s tím nechtěli být spojováni. I proto je podle Emila Aslana                

třeba jednat v rámci fakulty bezodkladně, abychom se nejhoršímu vyhnuli.  

 

odešel senátor Nick Ojo Omorodion 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec navrhl upřesnění usnesení. Zeptal se, zda jde o konference               

a nebo o celé SBP. Hana Kubátová zopakovala, že problém vidí v tom, když sponzorské smlouvy                

nejsou v centrálním registru smluv. Protože SBP navíc obchází orgány fakulty, vznikají spekulace,             

které ohrožují pověst celé fakulty. Mirka Kortusová řekla, že veškeré finance jdou přes RUK. Hana               

Kubátová se zeptala, zda se jako SBP někdy ohradili, jak financování funguje. Mirka Kortusová              

odpověděla, že bylo domluvené, že financování bude na fakultě a neví přesně, kdy vzniklo, že               

peníze přestaly jít přes FSV UK a přešly na RUK. Původní idea byla, že veškeré finance pro                 

Česko-čínské centrum UK půjdou přes fakultu, čímž by vedení FSV UK bylo informováno, ale nyní               

je to tak, že to jde přes RUK.  

Vedoucí SBP Miloš Balabán do toho vstoupil s tím, že v této situaci by to mělo jít o patro výš, kdy                     

by senát měl přijmout usnesení o tom, že žádá reorganizaci Česko-čínského centra UK, protože              

takto formulované by to mělo logiku. Předsedou Rady je rektor UK a zástupci fakult.  

Hana Kubátová tedy navrhla hlasovat o dvou usneseních, jedno o konferencích a jedno o Radě               

jako takové. 

Veronika Macková doplnila, že senátu jde více o SBP, než o Česko-čínské centrum UK. Sama je                

členkou jiného střediska při IKSŽ a jeho financování je tak průhledné, že si ho všichni mohou                

prohlédnout. Jde ji více o SBP než o Česko-čínské centrum UK. 

Jiří Kukačka podpořil hlasovat o usnesení navržené Emilem Aslanem a upravené Václavem            

Moravcem.  

Vedoucí SBP Miloš Balabán dodal, že záštitu nad konferencemi ale vždy převzal i rektor a tak by                 

měl být v usnesení také zmíněn. Senát s tímto nesouhlasí. Následně se přistoupilo k hlasování               
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o usnesení navrženém senátorem Emilem Aslanem a upřesněné předsedou AS FSV UK            

Václavem Moravcem. 

 

Usnesení č. 9: AS FSV UK považuje aktivity Střediska bezpečnostní politiky konané pod záštitou              

velvyslanectví Čínské lidové republiky za problematické z důvodu nízké transparentnosti, možného           

ohrožení akademických svobod a etického kodexu Univerzity Karlovy. 

Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková,           

Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Štoll 

Schváleno 
 

odešel senátor Jan Křovák 

 

Hana Kubátová navrhla hlasovat o usnesení, kdy senát navrhuje přehodnocení fungování aktivit            

Česko-čínského centra UK.  

Václav Moravec se zeptal, zda ale o těchto aktivitách víme podrobnosti. Zda by nebylo lepší si                

napřed vyžádat přehled aktivit tohoto centra a až poté přijímat konkrétní usnesení o smysluplnosti              

projektu. 

Vedoucí SBP Miloš Balabán navrhl, aby se hlasovalo o usnesení o revidování Opatření rektora o               

tomto centru. Václav Moravec s tímto nesouhlasí, proč by se mělo hlasovat o opatření rektora               

starém tři roky. 

Senát se následně shodl na následujícím usnesení předloženém předsedou AS FSV UK. 

 
Usnesení č. 10: AS FSV UK žádá vedení FSV UK o předložení seznamu konkrétních aktivit Rady                

Česko-čínského centra UK od jeho vzniku, včetně zdrojů jejich financování.  

Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Štoll, Iran, Kobylka, Lemonová, Macková,           

Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

odešel senátor Emil  Aslan 
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Předseda AS FSV UK Václav Moravec shrnul, že jako FSV UK chceme vědět o aktivitách centra,                

přislíbil, že bude jménem senátu tlumočit toto usnesení děkance, která z důvodu dalších             

pracovních povinností odešla po usnesení č. 7. 

 

 

4. Různé  
 

Jiří Kukačka poděkoval celému senátu a především předsedovi senátu, že se toto mimořádné             

zasedání uskutečnilo. 

 

Předseda AS FSV UK poděkoval všem za účast a pozval na příští zasedání dne 5. listopadu 2019. 

 

 

 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D, Ph.D. 

     předseda AS FSV UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: 
Mgr. Kateřina Vovsová, tajemnice AS FSV UK 
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