Zápis 20-02 ze zasedání Etické komise AMU ze dne 16.12.2020
Platforma MS TEAMS od 12.00 – 13.30 hod.
Přítomni: MgA. Martin Klusák, Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., prof. PhDr. Jana Pilátová, prof. Mgr.
Noemi Zárubová-Pfeffermannová
Omluveni: prof. Miroslav Petříček, Dr.
Hosté: Mgr. Lukáš Prokop
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Shrnutí zpravodaje
Rozprava a rozhodnutí EK
Usnesení EK

1. Úvod
Předsedkyně EK prof. J. Pilátová přivítala přítomné a poděkovala za účast na jednání. Úvodem
zrekapitulovala program jednání a následně vyzvala členy EK k předložení doplňujících nebo
pozměňovacích návrhů k programu zasedání. Program jednání byl schválen v předloženém znění.
Dále uvedla, že z důvodu možných procesních chyb opět přizvala k jednání EK Mgr. L. Prokopa,
právníka rektorátu AMU. Následně požádala přítomné o souhlas s pořízením záznamu zasedání.
Všichni členové souhlasili s nahráváním.
Prof. Pilátová konstatovala, že EK je schopna se usnášet dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu EK
AMU. Jednotlivým členům byly v předstihu zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování. Jedná
se o rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12.6.2020 č. j. 31 C 51/2019-153, vyjádření doc.
V. Janečka k podnětu Mgr. Z. Holého ze dne 3.12.2020 a věcné shrnutí zaslaných podnětů
zpravodajkou ze dne 9.12.2020.
2. Shrnutí zpravodaje
Předsedkyně EK prof. Pilátová předala slovo prof. Zárubové, která byla na předcházejícím zasedání
požádána o posouzení přípustnosti podnětu. Prof. Zárubová ve svém vyjádření připomněla přítomným
podklady, které měla k dispozici. Domnívá se, hlavním úkolem EK je zaujmout stanovisko k podnětu a
posoudit, zda došlo k porušení obecně platných morálních zásad a ustanovení Etického kodexu.
V této souvislosti také ocitovala vybranou část skutkových a právních závěrů z rozsudku Obvodního
soudu pro Prahu 1. ….Žalovaný (AMU v Praze) jasně prokázal, že odpovědným v inkriminovaném období
za sběr RUV bodů za FAMU byl žalobce, byl tím pověřen a měl dle toho také postupovat. ….Žalovaný
prokázal, že mu v souvislosti s přístupem žalobce ke sběru RUV bodů vznikla škoda spočívající ve
snížení příspěvku. Je přitom nepodstatné, o jakou částku se přesně jednalo. Za sběr a odevzdání dat do

RUV byl ve sledovaném období tzn. let 2008 – 2011 odpovědný na FAMU žalobce (pan Michal
Bregant)….
Vzhledem k rozsudku a k tomu, že se proti němu žalobce ve stanovené lhůtě neodvolal, je jasné, že
kritika Zdeňka Holého, kterou žalobce Michal Bregant pokládal za újmu, byla oprávněná a ve své
prezentaci přiměřená a věcná, uvedla zpravodajka prof. Zárubová s odkazem na zjištění výše
uvedeného soudu. Zpravodajka dále přítomným předestřela odpověď doc. Janečka k dané věci, který
opakovaně shrnul předmět sporu Bregant X Holý, přičemž k samotnému podnětu, kterým se Etická
komise aktuálně zabývá se nevyjádřil.
K rozsudku soudu se mj. vyjádřil po výzvě zpravodajky i právník rektorátu AMU Mgr. L. Prokop. Uvedl,
že z rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 (soudkyně JUDr. D. Stamidisové) plyne, že se žalobou
na ochranu osobnosti zabýval velice pečlivě a provedl rozsáhlé dokazování. Není pochyb o jeho
závěrečném rozhodnutí ve prospěch žalovaného (AMU).
Dr. M. Vácha považuje kauzu za krystalicky čistou, podnět Mgr. Holého je podložen rozsudkem soudu,
byla pravomocně prokázána pravdivost skutkových tvrzení. Předkladatel podnětu žádá morální
satisfakci, tedy omluvu (doc. Janečka). Je na uvážení EK, zda jeho žádost podpoří.
MgA. M. Klusák analyzoval situaci za dvou úhlů pohledu.

Domnívá se, že pro eliminaci další křivdy je nutné vzít v potaz i možnou jednostrannost soudního
odůvodnění; odpovědnost za vzniklou ztrátu nemusí ulpět na jedinci, zvláště v rámci VŠ, kde existuje
hierarchie, zvláště vztah děkan fakulty - kolegium rektora. Obě složky vůči svým hierarchicky
podřízeným mohly použít sankcí při nedodání dat. Někteří svědkové hovoří o "způsobení ztráty", jiní
obhajují menší závažnost nenabytí prostředků ze vznikajících zdrojů. V každém případě však z
dostupných dokumentů vyplývá minimálně spoluodpovědnost žalobce za nenabytí financí pro školu.
Výroky protistrany zveřejněné ve filmu Univerzity a svoboda považuje MgA. Klusák za nešťastné.
Výraz „očernit někoho“ není na místě, ve skutečnosti se jedná o kritiku kroků či rozhodnutí; jde o
vyjádření, které nemělo být použito.
3. Rozprava a rozhodnutí komise
Přítomní jednoznačně konstatovali, že EK se bude podnětem zabývat, není důvod jej odložit.
Paní předsedkyně prof. Pilátová otevřela diskusi otázkou, zda osobní spor akademických pracovníků,
který přerostl do stupně nepokojů a následně vyústil k žalobě na ochranu osobnosti, nepoškodil dobré
jméno a zájmy naší vysoké školy. Následně připomněla přítomným skutečnosti, které předcházely –
na půdě FAMU i rektorátu – soudnímu rozhodnutí; závěrem ocitovala z Výnosu rektora č. 2/2020
preambuli Etického kodexu AMU a taktéž čl. 1 odst. 7 a 11 téhož předpisu, zvláště závazek chránit
poslání AMU, nenadřazovat nad ně své soukromé zájmy a nedopouštět se ničeho, co by mohlo
poškodit její dobré jméno.
Prof. Zárubová doplnila slova předsedkyně EK, že v době vzniku sporu byla členkou vedení AMU
(prorektorkou pro studijní záležitosti); kolegium rektora se situací usilovně a kontinuálně zabývalo a
žádalo o nápravu nastalé situace. Dále vyzdvihla kroky Mgr. Holého v době, kdy zastával funkci
děkana FAMU.
Po diskuzi, která se týkala povinností a morálních zásad akademických pracovníků optikou dalších
ustanovení Etické kodexu AMU, se komise shodla, že výsledné usnesení bude vycházet pouze z čl. 1
odst. 9 Výnosu rektora č. 2/2020, Etického kodexu AMU, konkrétně porušení povinnosti člena
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akademické obce respektovat „právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti“, jak
je uvedeno v podnětu předkladatele Mgr. Holého.
Následně předsedkyně EK prof. Pilátová vyzvala přítomné k hlasování o jednotlivých bodech usnesení
dané čl. 8 odst. 2 Výnosu rektora č. 7/2019, Jednacího řádu Etické komise AMU. EK AMU hlasovala
takto:
I.) Konstatování, zda došlo k porušení obecně platných morálních zásad, a ustanovení Etického
kodexu, dle písm. a)
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
II. Výslovné uvedení morálních zásad, a ustanovení Etického kodexu, které byly porušeny, dle
písm. b)
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
III.) Zhodnocení závažnosti porušení uvedených zásad, a ustanovení Etického kodexu dle písm. c)
Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 0
IV.) Návrh na přiměřené zveřejnění případu či doporučení rektorovi k učinění dalších opatření v
souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy AMU dle písm. d)
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0.
EK AMU se jednoznačně shodla, že usnesení dané čl. 8 odst. 2 Výnosu rektora č. 7/2019, Jednacího
řádu Etické komise AMU bude obsahovat vyjmenovaná konstatování specifikované písm. a), b) a d).
Poté Etická komise zformulovala následující usnesení k podnětu Mgr. Holého ze dne 4.11.2020.
4.

Usnesení EK AMU

Etická komise AMU se usnesla, že komentář doc. Víta Janečka v rámci dokumentu Univerzity a
svoboda (cca v čase 1:01:40) ve znění: „I z mého subjektivního hlediska začalo po nástupu nového
děkana (Zdeňka Holého) období pátrání po chybách vedení hluboko do minulosti.... Velkou kontroverzi
vyvolalo, když (Zdeněk Holý) neprodloužil smlouvu a následně očernil jednoho z pedagogů, Michala
Breganta, že před deseti lety nevykázal uměleckou činnost školy, čímž údajně způsobil milionové ztráty.
Nevadilo mu, že metodika, podle které tehdy měřil, sotva vznikala, stejně jako celé výkaznictví“ (dále jen
Vyjádření), považuje za porušení obecně platných morálních zásad a ustanovení Etického kodexu
AMU.
Výše uvedené Vyjádření, zejména část o „očernění pedagoga, Michala Breganta, bývalým děkanem
FAMU Zdeňkem Holým“, považuje Etická komise AMU za porušení čl. 1, odstavce 9 Výnosu rektora č.
2/2020, Etického kodexu AMU, konkrétně porušení povinnosti člena akademické obce respektovat
právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti ve vztahu k Mgr. Zdeňku Holému.
Etická komise doporučuje rektoru doc. Janu Hančilovi, aby prostřednictvím děkanky FAMU požádal
doc. Víta Janečka o smírné řešení případu a zvážení omluvy za výše uvedená slova o očernění
Michala Breganta.
Po zvážení širšího kontextu případu a předestřených vztahů na FAMU se Etická komise vyjadřuje
pouze k výše uvedenému podnětu a neposuzuje a nehodnotí vzájemné vztahy mezi zúčastněnými
osobami, jejichž spory z pohledu Etické komise poškozují dobré jméno AMU.
Současně komise navrhuje zaslání výše uvedeného usnesení k rukám doc. Janečka a Mgr. Holého a
informování o něm na kolegiu rektora a kolegiu děkanky FAMU.
Zapsala: P. Procházková
Za správnost: prof. J. Pilátová
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