Vyjádření Víta Janečka k podnětu Zdeňka Holého Etické komisi AMU
ze dne 4.11.2020
Vážení členové Etické komise AMU,
26.11.2020 jsem obdržel k vyjádření podnět Mgr. Zdeňka Holého zaslaný k vašim rukám
(s datem 4.11.2020) a ve svém obsahu navazující na v červnu 2020 skončený prvoinstanční soud
vůči AMU na ochranu osobnosti. Stranou žalující, která soud započala a ukončila (tím, že se již
neodvolala k druhé instanci), byl bývalý děkan a později řadový pedagog FAMU a stávající ředitel
Národního filmového archivu PhDr. Michal Bregant. Zdeněk Holý ve svém podnětu spojuje několik
věcí, aniž by jakkoli vyložil kontext, což samo by mě nutilo vyslovit se obšírněji
i právě k tomu. Nicméně celý podnět stojí na zcela neplatné premise, ze které podle mne vyplývá,
že nedává smysl se jím jakkoli zabývat. To je ale samozřejmě otázka především na vás, kterou
nicméně pokládám v závěru této své první (a dle vašeho uvážení případně i poslední) reakce.
I.
Michal Bregant svou žalobou na ochranu osobnosti reagoval na situaci, k níž došlo před třemi lety,
kdy jej Zdeněk Holý, tehdy ještě v roli děkana FAMU, u příležitosti neprodloužení jeho termínované
smlouvy na FAMU (částečný úvazek řadového pedagoga), veřejně obvinil z toho, že k
neprodloužení smlouvy dochází z důvodů, že Michal Bregant údajně způsobil AMU milionové
škody. Jak se v Holým rozeslaných hromadných e-mailech a následně obvinění
na veřejném shromáždění ukázalo, mělo k tomu dojít tak, že když cca 6-8 let předtím, Michal
Bregant dva roky působil coby fakultní mezičlánek v projektu na přípravu budoucího Registru
uměleckých výsledků (RUV) a koordinoval experimentální sběr dat pro tento vznikající systém
na fakultě, tato data z FAMU neodešla.
Bregantovy pohnutky žádat omluvu za opakovaný veřejný výrok, že připravil AMU o téměř
4 miliony korun, byly zřejmě vedeny tím, že on sám vůbec nebyl řešitelem tohoto projektu,
neodpovídal za něj jako celek (tím byli lidé na rektorátní úrovni - pravděpodobně rektor doc. Ivo
Mathé nebo prorektor prof. Miloslav Klíma) a tím ze samé podstaty sotva mohl být odpovědný
za jeho případný neúspěch v řádech milionů korun, které údajně AMU neobdržela, ač údajně
mohla. Stran vlastního sběru dat Michal Bregant navíc prokazatelně činil potřebné kroky (v dané
věci existují hmatatelné důkazy - v systému AMU e-maily s instrukcemi sekretářkám či vedoucím
kateder, Bregantovy urgence sběru dat jsou i součástí dobových zápisů z kolegia děkana FAMU).
K mobilizaci pedagogů v této úvodní části příprav, léta před spuštěním RUV, nicméně nedošlo a
výsledky z FAMU v tomto období skutečně nebyly odevzdány. V té době nicméně neexistoval
žádný fixní vzorec přepočtu mezi odevzdanými výsledky a konkrétní částkou za jednotlivý
výsledek, tyto mechanismy se staly součástí RUV až o řadu let později, po oficiálním spuštění
tohoto systému - proto velkou pochybnost budí i částky údajné způsobené škody z minulosti,
aproximované až podle současných vzorců a závazných mechanismů sběru dat. Navíc celý systém
byl již od své experimentální fáze koncipován tak, že data bylo možné odevzdávat až 7(!) let zpětně
- což je nepochybně další faktor, který v otázce odpovědnosti za neodevzdání sběru dat hraje roli
(proč nebyly výsledky za dané období posbírány zpětně a kdo za to odpovídá?). Toto všechno
nicméně nebylo předmětem rozhodování onoho soudu. Tím bylo výhradně a pouze to, jestli
se AMU musí Michalovi Bregantovi omlouvat či nikoliv.
Michal Bregant v každém případě první instanci tohoto soudu prohrál a nadále se neodvolal,
čímž spor ukončil. Tím nabyl právní účinnosti výrok soudu, že AMU se nemusí Michalu Bregantovi
v této věci omlouvat, ani mu kompenzovat požadovanou satisfakci. Nic víc, nic míň.
A zde jsme v bodě, kdy se zásadně začínám rozcházet s tím, co píše Zdeněk Holý.

II.
Přístup Zdeňka Holého k různým právním otázkám byl i v době jeho jednoho děkanského období
na FAMU velmi specifický. Zde zůstanu pouze u jeho dopisu Etické komisi, kde v návaznosti na
výstup soudu “Bregant versus AMU” píše, že v "tomto řízení se soud zabýval pravdivostí
skutkových tvrzení včetně výše škodné částky na adresu pana Breganta a dospěl k závěru, že byla
pravdivá a osobnostní práva žalobce tak nemohla utrpět. Po tomto pravomocném konstatování
soudu lze uzavřít…” - skutečnost je však taková, že tady už právě nic uzavřít nelze.
Tak jako každý rozsudek, i ten "Bregant versus AMU", má dvě části. První, která je skutečně
pravomocným konstatováním soudu ve jménu republiky a ta říká, že AMU se nemusí omlouvat
Michalovi Bregantovi. Druhá, která se jmenuje "odůvodnění" a do ní soudkyně může shrnout
prakticky cokoliv, co uzná za vhodné, včetně svých - právně nezávazných - názorů na různé věci k
případu, nebo může převzít celé pasáže názorů třeba od obhajoby. A právě v této části, která je
oproti běžným zvyklostem nesouměřitelně obsáhlá, soudkyně Dagmar Stamidisová zahrnula velké
množství popisů, názorů i stanovisek obhajoby - včetně věcných chyb - a učinila je opticky součástí
rozsudku - nikoli však součástí rozhodnutí soudu. A právě tuto druhou část rozsudku nyní Zdeněk
Holý různě cituje, zde i při mnoha jiných příležitostech (hromadné e-maily, předžalobní výzvy
apod.), s triumfální dikcí, že navazuje na "pravomocné konstatování soudu". O pravomocné
konstatování soudu však nejde, tím je pouze rozsudek.
III.
Tato skutečnost pak ruší linii dalších vývodů a přání, které Zdeněk Holý formuluje i ve svém dopise
adresovaném vaší komisi, čímž se dostáváme k otázce avizované v úvodu: zda, a upřímně řečeno i
případně jak - se tímto podnětem chcete zabývat? Já sám v kontextu řečeného považuji podnět
Zdeňka Holého za bezpředmětný a tudíž jsem zareagoval pouze na objasnění skutečností
souvisejících s touto okolností.
Pokud byste přesto všechno chtěli a našli nějaký způsob, jak to projednat, prosím vás o upřesnění,
k čemu bych se měl vyjádřit, rád to pak samozřejmě udělám (ať už osobně na vašem setkání, nebo
písemně).
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