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               V Praze 11. listopadu 2019 
 

       Č. j.: UKFSV/314914/2019 
 
Vaše Magnificence,  
pane rektore, 

dovolte, abych Vás seznámil s aktuálním usnesením Akademického senátu Fakulty sociálních 
věd UK (dále jen AS FSV UK), jež se týká aktivit Česko-čínského centra Univerzity Karlovy, 
resp. vedení naší alma mater. Netřeba předesílat, že s ohledem na neetické – a podle všeho  
i protizákonné aktivity – některých zaměstnanců FSV UK, kteří byli zapojeni do aktivit 
spojených s tímto centrem, se náš senát zabývá předmětnou problematikou opakovaně a je 
znepokojen mnoha skutečnostmi, jež se vyjevují. Nejnovější usnesení AS FSV UK, schválené 
jednomyslně v úterý 5. listopadu 2019 konstatuje: „AS FSV UK vyzývá vedení Univerzity 
Karlovy k objasnění finančních nebo jiných propojení mezi SBP, s. r. o. a Česko-čínským 
centrem UK.“ Citované usnesení je reakcí na situaci, kdy si v roce 2015 založili někteří 
zaměstnanci naší fakulty, soukromou firmu, která se jmenuje stejně jako oficiální fakultní 
instituce – Středisko bezpečnostní politiky, s. r. o. Podle zjištění on-line deníku Aktuálně.cz 
tato firma jen za poslední dva roky poslala k proplacení faktury za více než 1,2 milionu korun 
čínské ambasádě – a to za pořádání výroční česko-čínské konference. Ba co víc, jak zjistil náš 
senát, jednatelé předmětné firmy tvořili drtivou část vedení Základní organizace VOS č. 1124, 
která navíc v posledních letech ve vztahu k zaměstnancům fakulty fungovala více než 
netransparentně.  

Před schvalováním nejen výše citovaného usnesení jsem seznámil AS FSV UK s dopisem, 
který jsem 5. listopadu 2019 v poledne obdržel od čtveřice jednatelů SBP, s. r. o. V něm byl, 
krom omluvy členkám a členům AS FSV UK za způsobené problémy a poškození dobrého 
jména fakulty, obsažen i následující závazek: „V této chvíli respektujeme všechna opatření  
a jasně formulované požadavky vedení FSV UK, které mají eliminovat negativní dopady kauzy 
SBP, s. r. o. Jsme připraveni dostát své odpovědnosti za jejich naplnění.“ Další běh událostí 
naznačuje, že citovaná slova nebyla míněna vážně. V pátek 8. listopadu 2019 jsem byl 
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vedením FSV UK zpraven, že jednatelé SBP, s. r. o. (resp. nástupnické společnosti Multilateral 
Consulting & Analysis, s. r. o.) nereagují na výzvy k plnění nabídky „na uzavření smlouvy  
o součinnosti při vyhotovení forenzního auditu a ochrany důvěrných informací“. Chování 
kolegyně a kolegů, kteří si zprivatizovali část fakulty, na níž působí jako zaměstnanci, považuji 
za skandální. Neschopnost dostát veřejně zformulovaným slibům za ještě skandálnější.  

 
Vaše Magnificence,  
pane rektore, 
 
Akademický senát FSV UK, jehož funkční období započalo letos v únoru, se snaží pod mým 
vedením dostát slibům voličů z řad naší akademické obce, že bude dělným kontrolním 
orgánem, který napomáhá k ochraně principů akademických svobod a z nich vyplývajících 
odpovědností. V případě rozplétání činnosti SBP, s. r. o. je to úkol věru nesnadný. S ohledem 
na usnesení AS FSV UK, se kterým jsem Vás seznámil v úvodu, a po konzultaci s vedením 
Ekonomické komise AS FSV UK si Vás dovoluji požádat o zodpovězení následujících otázek:  

1) Podílela se na aktivitách Rady Česko-čínského centra, které bylo zřízeno na základě 

Opatření rektora č. 6/2016, soukromá firma SBP, s. r. o.?    

2) Přijala Univerzita Karlova nějaké finanční prostředky od společnosti SBP, s. r. o.? 

Pokud ano, v jaké výši a za jaké služby? 

3) Podle nám dostupných informací získala společnost SBP, s. r. o. od velvyslanectví 

Čínské lidové republiky na zorganizování konference Výzvy digitální budoucnosti, 

konané dne 25. září 2019, ve Vlasteneckém sále RUK částku ve výši 600 160,- Kč. 

Jakému subjektu byly ze strany Univerzity Karlovy náklady na tuto konferenci, včetně 

pronájmu Vlasteneckého sálu, fakturovány?  

4) Jakým způsobem byla Rada Česko-čínského centra informována o financování 

konferencí, které byly organizované ve spolupráci se Střediskem bezpečnostní 

politiky při IPS FSV UK?  

 
Vaše Magnificence,  
pane rektore, 
 
děkuji Vám za čas, který jste věnoval tomuto dopisu, a též předem děkuji za odpovědi na mé 
otázky.   
 
S pozdravem  
  
                                                                       Václav Moravec 
                    předseda AS FSV UK     


