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Zápis z porady Etické komise AMU dne 23.5.2022,
zasedací místnost rektorátu AMU, 10.00 – 11.15 hod.
Přítomní: Vojtěch Cibulka, prof. Jakub Korčák, Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., prof. Mgr. Noemi
Zárubová-Pfeffermannová
Hosté: prof. J. Hančil (odchod v 10.45 hod)
Noemi Zárubová-Pfeffermannová, jakožto předsedající, se ujala řízení jednání etické komise. Úvodem
seznámila přítomné se skutečností, že prof. M. Petříček na svoji funkci rezignoval; bez nominace
nového člena za FAMU není možné zahájit hlasování o předsedovi etické komise.
Následně N. Zárubová-Pfeffermannová zrekapitulovala program jednání. Poté vyzvala členy EK k
předložení doplňujících nebo pozměňovacích návrhů k programu zasedání, zároveň konstatovala, že
komise je schopna se usnášet dle článku 4 odst. 5 Výnosu rektora č. 7/2019 kterým se vydává
Jednací řád Etické komise Akademie múzických umění v Praze ze dne 22. 5. 2019. Program byl
schválen v pozměněném znění. Členům EK byl v předstihu zaslán podnět Vojtěcha Cibulky a 16. 5. ke
stejné věci zaslala podnět děkanka FAMU Andrea Slováková.
Program zasedání:
1. úvodní slovo prorektora prof. J. Hančila;
2. posouzení přípustnosti podnětů;
3. diskuze k podnětu, usnesení Etické komise AMU.
---------------------------------------------------------------------Prorektor J. Hančil stručně seznámil přítomné s podstatou podnětu a požádal o důsledné dodržení
mlčenlivosti ke všem okolnostem vztahujícím se k problematice podání.
N. Zárubová-Pfeffermannová podtrhla skutečnost, že byla zneužita soukromá emailová
korespondence. Pravidlo listovního tajemství musí dodržovat všichni, jde o jedno ze zásadních
lidských práv a svobod přiznaných v ČR. V článku 13 Listiny základních práv a svobod se mj. praví:
„Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již
uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem.“ Porušení tohoto práva je
přípustné pouze ve výjimečných případech, kupř. při rozhodnutí soudu.
Následně se ujal slova M. Vácha. Zcela souhlasí s předsedající, odmítá se jakkoliv dále zabývat
obsahem soukromých emailových zpráv. Předmět podnětu považuje za zásadní porušení etických
standardů a úmyslné porušení listovního tajemství. Souhlasí s tím, že již bylo právníkem AMU
zpracováno trestní podání, které bylo neprodleně postoupeno Státnímu zastupitelství a Policii ČR.
J. Korčák vyslovil souhlasné stanovisko s uvedeným, nechce rozebírat obsah zcizené korespondence.
V. Cibulka připustil, že je jedná o trestní čin závažného charakteru, odsoudil způsob získání soukromé
korespondence, nicméně se přiklání k názoru uvést a podrobně projednat další aspekty podnětu, který

podal. Následně seznámil přítomné členy etické komise s průběhem zasedání pléna akademické
obce FAMU.

Prorektor J. Hančil opustil zasedací místnost.
Závěrem rozsáhlé diskuze shrnula předsedající veškerá hlediska rozpravy; konstatovala, že došlo k
závažnému porušení zásad etického kodexu a požádala přítomné o spolupráci při formulování
usnesení etické komise. Přítomní členové komise se shodli na aklamačním hlasování o usnesení
Etické komise AMU.
Usnesení Etické komise AMU:
Etická komise AMU byla zevrubně seznámena s problematikou podnětu Václava Cibulky (člena
etické komise) a PhDr. Mgr. Andrey Slovákové, Ph.D. (děkanky FAMU). Prof. Jakub Korčák, Mgr. et
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. a prof. Mgr. Noemi Zárubová-Pfeffermannová se odmítli věnovat obsahu
zcizené soukromé emailové korespondence, ale všichni přítomní členové Etické komise AMU se
shodli v názoru, že je krajně neetické zcizit soukromou korespondenci a dále ji šířit.
O usnesení Etické komise AMU přítomní hlasovali takto:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení Etické komise AMU bylo schváleno.
Zapsala: Pavla Procházková
Za správnost: prof. Mgr. Noemi Zárubová-Pfeffermannová, předsedající EK AMU
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