Stanovisko Etického panelu k situaci na Fakultě právnické Západočeské univerzity

Veřejnost očekává od vysokých škol záruku, že budou udělovat všem absolventům příslušné
tituly pouze na základě splnění standardních podmínek. V případě Fakulty právnické ZČU
bylo toto očekávání zklamáno a došlo ke zpochybnění dobrého jména fakulty i univerzity.
Stín pochybností byl vržen i na české vysoké školství jako celku.
I.
Je nutno podotknout:
- Etický panel nedisponuje ani pravomocemi disciplinárního typu, ani pravomocemi
typu normotvorného.
- Zákon o vysokých školách ani prováděcí předpisy neupravují způsob, jakým by bylo
možno akademický, vědecký nebo vědecko-akademický titul odejmout.
- Etický kodex pro akademické pracovníky ZČU, konvenující s Etickým kodexem pro
akademické pracovníky vysokých škol, jejž přijal sněm Rady vysokých škol, a konvenující
s Etickým kodexem výzkumných pracovníků AV ČR nepředpokládal situaci vzniknuvší na
Fakultě právnické ZČU, a nelze jej tedy úplně aplikovat při řešení této situace.

II.
Etický panel měl k dispozici tyto dokumenty:
- nedatované Podněty ke zlepšení komunikace mezi jednotlivými katedrami a děkanátem
podané prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc., a prof. JUDr. Karlem Eliášem, Ph.D., a
odpověď děkana Fakulty právnické doc. JUDr. Jaroslava Zachariáše, CSc., z 28. 1. 2008,
- návrh rektora ZČU děkanu Fakulty právnické ZČU z července 2009 ‚ čj. R-499-09),
jehož 17 bodů se zabývá problematikou konsolidace stavu fakulty,
- nedatovanou Závěrečnou zprávu komise pro prověření studia absolventů a průběhu
rigorózního řízení na Fakultě právnické ZČU,
- vyjádření rektora k Závěrečné zprávě komise pro prověření studia absolventů a průběhu
rigorózního řízení na Fakultě právnické ZČU (ze 7. června 2010, příloha č. 2 k čj. R-64210),
- znění Etického kodexu pro akademické pracovníky ZČU.
- Etický panel projednával záležitost s rektorem ZČU doc. ing. Josefem Průšou, CSc.,
prorektorkou ZČU PhDr. Evou Pasáčkovou, CSc., s bývalým děkanem Fakulty právnické
doc. JUDr. Jaroslavem Zachariášem, CSc., s bývalým proděkanem Fakulty právnické
JUDr. Ivanem Tomažičem, Ph.D., k dispozici měl vyjádření bývalého děkana Fakulty
právnické doc. JUDr. Milana Kindla, CSc., a bývalého předsedy Akademického senátu
Fakulty právnické JUDr. Daniela Teleckého, Ph.D.
III.
-

-

Zásadní odpovědnost za vzniklý stav nese tehdejší vedení Fakulty právnické (bývalí
děkani doc. JUDr. Milan Kindl, CSc., doc. JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., a bývalý
proděkan JUDr. Ivan Tomažič, Ph.D.). Neetického jednání se dopustili tím, že svým
jednáním porušili princip rovných podmínek pro získání akademických a vědeckých
titulů a umožnili některým studentům absolvovat studium i získání titulů nestandardní
cestou.
Svou funkci neplnil ani Akademický senát fakulty, jenž řádně nevykonával povinnosti
vyplývající z vysokoškolského zákona. Mezi závažná pochybení lze počítat i
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nečinnost vědecké rady, která nebyla děkanem fakulty svolávána. Pochybení, kterého
se akademičtí funkcionáři a někteří pedagogové Fakulty právnické dopustili, se
neslučuje s morálním profilem vysokoškolského učitele.
Své odpovědnosti se nemohou zříci vedení Západočeské univerzity ani Akademický
senát univerzity. Selhaly do jisté míry i vnější kontrolní mechanismy. Za období
existence byly Fakultě právnické tolerovány výjimky ze Studijního a zkušebního řádu
včetně zavedení kreditního systému, který má dostatek kontrolních mechanismů
zabraňujících vzniku podobných situací. Je nutno konstatovat, že naprostá převaha
absolventů Fakulty právnické absolvovala studium v souladu se studijním řádem.
Média za této situace působila pozitivně svými kritickými stanovisky. Detailnější
interpretací tohoto problému při neznalosti všech předpisů a zákonných možností však
docházela k neadekvátním závěrům.
Etický panel konstatoval, že situaci vytvořivší se na Fakultě právnické ZČU lze chápat
jako jeden z projevů základních, zejména morálních problémů společnosti.
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