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Vážená paní inženýrko, 

V Praze dne 15. ledna 2020 
č. j.: FSVUK/11840/2020 

dovolte mi, abych Vás seznámil s aktuálními usneseními Akademického senátu FSV UK 
(dále jen AS FSV UK), který se na svém řádném zasedání dne 13. ledna 2020 zabýval výsledky 
forenzního šetření společností SBP, s. r. o. (dnes MC&A, s. r. o.), jež obdržel od PhDr. Libora 
Stejskala, Ph.D. dne 6. ledna 2020 - a to ve formě tiskové zprávy a shrnutí hlavních zjištění. 

S odkazem na to, že se před čtvrt rokem, tedy na počátku kauzy SBP, s. r. o., dostalo 
členkám a členům AS FSV UK ujištění společníků této soukromé firmy, že „respektují všechna 
opatření a jasně formulované požadavky vedení FSV UK, které mají eliminovat negativní 
dopady kauzy SBP, s.r.o., a jsou proto připraveni dostát své odpovědnosti za jejich naplnění", 
usnesl se AS FSV UK jednomyslně: 

Usnesení č. 3: AS FSV UK považuje jednání společníků SBP, s. r. o. (dnes MC&A) za 
pohrdající senátem a fakultou. 

Usnesení č. 4: AS FSV UK žádá vedení fakulty o vyčíslení možných škod způsobených 
činností SBP, s. r. o. (dnes MC&A) a fyzickou osobou podnikající Ing. Mirka Kortusová, IČO: 
72636432. 

Usnesení č. S: AS FSV UK žádá zaměstnance FSV UK a současné společníky SBP, s. r. o. (dnes 
MC&A) v jedné osobě o kopii auditorské zprávy. 

Vážená paní inženýrko, 

s ohledem na Vaše výše deklarovaná ujištění vůči AS FSV UK, obsažená v dopise ze dne 5. 
listopadu 2019, a aktuální usnesení AS FSV UK věřím, že dojde k naplnění Usnesení č. 5 ze dne 
13. ledna 2020. Neváhejte mě, prosím, kontaktovat ohledně organizačních záležitostí
realizace předmětného usnesení, které Vás žádá o kompletní kopii výsledků forenzního
šetření, nikoliv o shrnutí hlavních zjištění či tiskové zprávy.

S pozdravem 

Václav Moravec 
předseda AS FSV UK 

Vážený pane doktore,

Vážený pane doktore,
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Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.




