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Č. j.: UKFSV/68074/2020               V Praze dne 24. února 2020 

 

   Vážený pane doktore, 

 

   dovolte mi, abych reagoval na Váš dopis ze dne 19. ledna 2020, jímž jednatelé MCA, s. r. o. reagují 

na usnesení Akademického senátu FSV UK č. 3, č. 4 a č. 5 ze dne 13. ledna 2020.  

   Předně bych se rád ohradil proti Vašim slovům o „nepravdivosti“ tvrzení, obsaženého v předmětném 

usnesení č. 3, podle něhož Akademický senát FSV UK „považuje jednání společníků SBP, s. r. o. 

(dnes MCA s. r. o.) za pohrdající senátem a fakultou“. Citované usnesení se zakládá na mnoha faktech 

(viz Zápisy z jednání AS FSV UK ze dnů 5. listopadu 2019, 3. prosince 2019 a 13. ledna 2020, stejně 

jako nepravdivá tvrzení pronesená jednatelem MCA, s. r. o. dr. Liborem Stejskalem na zasedání 

Legislativní komise AS FSV UK dne 30. ledna 2020, jež byla opakovaně vedením fakulty vyvrácena), 

tudíž usnesení AS FSV UK jsou skutkově pravdivá.  

   Je sice pochopitelné, že se jako právní zástupce snažíte svým klientům a jednatelům MCA, s. r. o. 

zajistit co nejvýhodnější právní pozici, vše by ale mělo mít nějakou bazální úroveň. Jak jinak 

pojmenovat opakované nedodržování termínů závazků Vašich klientů vůči FSV UK, na nichž se 

dohodli s vedením fakulty, jež vyvrcholilo vydáním Tiskové zprávy o výsledcích forenzního šetření na 

Štědrý den, než příznačným slovem „pohrdání“. Postoj Vašich klientů, kteří svými podnikatelskými 

aktivitami prokazatelně poškodili FSV UK ekonomicky i morálně, k usnesení AS FSV UK č. 5 ze dne 

13. ledna 2020 je dalším z mnoha důkazů o pohrdání akademickou obcí FSV UK. Vedení fakulty 

očekávalo v dobré víře od Vašich klientů splnění dohody, tj. předložení v dohodnutém termínu do  
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20. prosince 2019 forenzní zprávy, která byla zpracována právě pro účely následného jednání mezi 

Vašimi klienty a vedením fakulty o smírném a mimosoudním vyřešení dopadů soukromých aktivit 

MCA s. r. o. Namísto toho vydali Vaši klienti Tiskovou zprávu a výsledky forenzního šetření odmítli 

vedení fakulty poskytnout.   

  Závěrem tohoto dopisu bych se rád ohradil proti Vašim tvrzením, že „někteří členové senátu MCA  

s. r. o. nebo jejím společníkům opakovaně vyhrožují trestním stíháním nebo civilními žalobami“. 

Máte-li na mysli jednání členek a členů AS FSV UK na zasedáních senátu (viz výše uvedené Zápisy), 

tak se nemůže v žádném případě jednat o „vyhrožování“, ale věcnou rozpravu ze strany 

samosprávného a kontrolního orgánu fakulty, jak napravit škody, jež vznikly FSV UK 

podnikatelskými aktivitami a mediálními výstupy Vašich klientů.  

  Vážený pane doktore, tvrzení o úniku informací z jednání AS FSV na veřejnost a rovněž tak tvrzení  

o jakékoli formě „vyhrožování“ Vašim klientům ze strany senátorů a senátorek jsou závažná  

a rozhodně je nelze přejít mlčením. Tato tvrzení jste bohužel nijak blíže nedoložil. Pakliže se takové 

skutečnosti, jak tvrdíte, skutečně staly, potom Vás tímto žádám, abyste k mým rukám tvrzené 

skutečnosti o vyhrožování a úniku informací prokázal.  

    

Vážený pane doktore, 

   Váš dopis ze dne 19. ledna 2020, jímž se pokoušíte vyvrátit názor členkám a členům Akademického 

senátu FSV UK, že společnost MCA, s. r. o., resp. její jednatelé „pohrdají senátem a fakultou“ na 

stanovisku Akademického senátu FSV UK jako celku nic nezměnil.  

 

   S pozdravem  

                                                                                Václav Moravec  

           předseda AS FSV UK  


