Zápis ze zasedání Etické komise (EK) JU dne 11. 9. 2019

Přítomni (bez titulů): Ondřej Doskočil, Jakub Sirovátka, Marie Ryantová, František
Hudeček, Milan Štech, Ján Regenda
1. Podnět JUDr. Ing. Jakuba Backa ohledně tweetů doc. Mgr. Martina Konvičky,
Ph.D. (PřF)
Etická komise JU (dále jen EK JU) projednala podnět JUDr. Ing. Jakuba Backy, zaslaný 2. 8. 2019,
který upozorňuje na zveřejňování útočných, vulgárních a dehonestujících vyjádření doc. M.
Konvičkou na twitteru.
Doc. Konvička se na jednání EK JU dne 4. 2. 2015 veřejně zavázal, že bude respektovat Etický kodex
JU a nebude se uchylovat k urážejícímu a dehonestujícímu způsobu vyjadřování. Tento svůj slib
opakovaně porušil a zápis ze zasedání EK JU dne 21. 9. 2016 vyzývá doc. Konvičku k nápravě. EK JU
současně připomíná důležité opakovaně porušované body ze svého Etického kodexu:
„Etická komise se opětovně v plném rozsahu hlásí ke svému vyjádření ze dne 22. 1. 2015. Konstatuje,
že akademický pracovník má plné právo se svobodně vyjadřovat ke společenským otázkám. Při tomto
svém konání je však povinen dbát nejen Etického kodexu JU, ale i společenské odpovědnosti, kterou
díky autoritě akademické profese u veřejnosti má. Akademický pracovník je povinen respektovat při
obhajobě svých postojů především lidskou důstojnost svých názorových oponentů (srov. čl. II, odst. 3
Etického kodexu JU). Při svém veřejném vystupování musí vzít akademický pracovník v potaz, že
jeho jméno je spojováno s institucí, na níž působí a jejíž dobré jméno je povinen chránit (srov. čl. III,
odst. 1). Akademický pracovník si má být vědom významu své profese pro společnost, jakož i vysoké
prestiže, kterou jeho profese ve společnosti má (srov. čl. II., odst. 4 Etického kodexu JU). Etická
komise vyzývá doc. Martina Konvičku i jeho nadřízené pracovníky, aby stejnou měrou, jakou
hájí právo na svobodu slova, dbali i společenské odpovědnosti s ní spojené.“
Po prostudování dostupných informací EK JU konstatuje opakované porušování Etického kodexu JU a
porušení slibu, který doc. Konvička dal dne 4. 2. 2015. Dále konstatuje, že způsob jednání doc.
Konvičky neodpovídá mravnímu standardu univerzitního pracovníka a snižuje kredit Jihočeské
univerzity doma i v zahraničí. EK JU shledává za zvlášť závažné, že podnět přišel z vnějšího prostředí,
a konstatuje, že chování doc. Konvičky tedy zjevně poškozuje jméno Jihočeské univerzity ve veřejném
prostoru.
Na základě těchto skutečností EK JU důrazně doporučuje vedení JU a PřF JU, aby z jednání doc.
Konvičky vyvodila patřičné důsledky a zajistila do budoucna dodržování Etického kodexu JU ze
strany doc. Konvičky.

2. Podnět Ing. Miroslavy Žiakové, Ph.D. (EF JU) se stížností na Ing. Ludvíka

Friebla, Ph.D. (EF JU) ohledně pokusu o manipulaci voleb do AS EF JU
Etická komise JU projednala podnět Ing. Miroslavy Žiakové, Ph.D., zaslaný 12.6.2019, se
stížností na proděkana Ekonomické fakulty JU (EF JU) pro systémové řízení a IT Ing.
Ludvíka Friebla, Ph.D. na „pokus o zmanipulování voleb do AS EF JU“. Stížnost byla
nejdříve řešena na půdě EF JU. S výsledkem však Ing. Žiaková jako předsedkyně volební
komise nebyla spokojena a prosí o prošetření EK JU.
Na základě šetření EK JU konstatuje, že došlo k porušení dobrých mravů ve vztahu k autorce
podnětu ve dvou rovinách.
1. Neposkytnutí

součinnosti při zveřejnění termínu ustavující schůze nového
akademického senátu EF JU (AS EF JU). Stanovení termínu ustavujícího zasedání
nově zvoleného senátu je plně v kompetenci předsedkyně volební komise (Volební řád
AS EF JU, čl. 9, odst. 6 a Jednací řád AS EF JU čl. 1, odst. 1).
2. Neetické jednání vůči předsedkyni volební komise, které bylo v rozporu s Etickým
kodexem JU (čl. 2, odst. 4) a dobrými mravy.
Na základě těchto skutečností považuje EK JU omluvu pana proděkana za nedostačující a
doporučuje vedení EF JU zjednat nápravu.
EK JU si vyžádala stanoviska zúčastněných stran, ze kterých vyplynula možná pochybení v
průběhu voleb do AS EF, a konstatuje, že hodnocení těchto skutečností ji nepřísluší. Případné
námitky vůči průběhu voleb měly být řešeny v souladu s volebním řádem EF JU (čl. 9, odst.
5) v patřičných termínech.

Zapsal: Milan Štech
Ověřil: Jakub Sirovátka, předseda Etické komise JU

