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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ETICKÉ KOMISE  
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE  

poř. číslo:  11 
rok: 2020 

 
 

Datum: 27. 05. 2020/09. 06. 2020  
Místo: VŠE v Praze (VŠE) 
Prezence: 1. Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA 

(předsedající) 
Akt. / Akt. 5. doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, 

Ph.D. 
6. doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.         

Akt. / Akt.  
 
Akt. / Akt.  

2. prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Akt. / Akt. 7. Ing. Jakub Drábek Akt. / Akt. 

3. Ing. Lucie Andreisová, Ph.D. Akt. / Akt. 8. JUDr. Jan Vondráček  Akt. / Akt. 

4. PhDr. Věra Radváková, Ph.D. Akt. / Akt. 9. Prof. Radim Jiroušek, DrSc.  Akt. / – 

  

 
Bod 1  
 
 
 
Diskuze  
 
 
 
 
Usnesení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod 2 
 
 
 
Diskuze 
 
 
Usnesení 
 
 

 
Zpráva místopředsedy Etické komise NF VŠE a zpravodaje JUDr. Vondráčka na základě jeho 
pověření informovat Etickou komisi VŠE o výsledcích zasedání Etické komise NF VŠE a o jejím 
konečném stanovisku v etické věci prof. Kováře. 
 
JUDr. Vondráček představil zevrubně vývoj celé záležitosti i následná stanoviska Etické komise 
NF VŠE. Členové komise se postupně seznámili se všemi texty a vyjádřeními, které jsou veřejně 
dostupné, jak ze strany FF UK, tak NF VŠE. Diskuze se zabývala obsahem, formou i přirozenými 
důsledky případu.  
 
Etická komise VŠE se seznámila se stanoviskem Etické komise NF VŠE v "etické věci prof. PhDr. 
Martina Kováře, Ph.D." (podezření z plagiátorství), jmenovitě se závěrečnou zprávou 
zpravodaje Etické komise NF VŠE, zápisem ze zasedání Etické komise NF VŠE ze dne 6. 5. 2020, 
jakož i se samotným usnesením téže komise ze dne 6. 5. 2020.  
     Etická komise VŠE bere na vědomí postup Etické komise NF VŠE, jež si nechala vypracovat 
posudek soudního znalce z oboru školství a kultura, umění literární, tvorba, distribuce a užívání 
autorských práv.  
     Vzhledem ke skutečnosti, že prof. Kovář je zaměstnancem NF VŠE, veškerá rozhodnutí, 
týkající se prof. Kováře v této záležitosti s ohledem na stanovisko Etické komise NF VŠE, jsou 
plně v kompetenci přímého nadřízeného, tj. děkana fakulty. 
     Etická komise VŠE v souvislosti s diskuzí na Etické komisi NF dne 6. 5. 2020 konstatuje, že i 
když uznává svobodu slova a právo každého vyjadřovat své názory, považuje některá 
vyjádření, jež na diskuzi Etické komise NF zazněla a byla zaznamenána formou zápisu, za 
nadbytečná. 
     Členové Etické komise VŠE považují vznik „kauzy“ Kovář za politováníhodný.   

----- 
 
K rukám předsedy Etické komise VŠE byla dne 7. 3. 2020 podána písemná žádost 
šéfredaktorky školního časopisu iList Kláry Řepkové, která se na komisi obrátila ve věci 
komunikace s panem dr. Danielem Váňou.  
 
S oběma účastníky proběhly osobní rozhovory a po několika měsících byli oba pozváni na 
jednání Etické komise VŠE dne 27. 5. 2020.  
 
Etická komise VŠE vyslechla vyjádření obou stran. Oceňuje jejich zájem a snahu pokračovat ve 
spolupráci, a to v kolegiálním respektu vůči sobě navzájem i své práci. 

----- 
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Bod 3 
 
 
Diskuze 
 
 
Usnesení 

Podnět člena Etické komise VŠE prof. Řepy ze dne 16. 4. 2020 ve věci pořizování záznamů 
z online schůzek a přednášek. 
 
Členové Etické komise VŠE návrh prostřednictví předsedy přijali a diskutovali možné 
výkladové stanovisko.  
 
Etická komise VŠE v Praze na základě svého jednání dne 27. 5. 2020 a dne 9. 6. 2020 publikuje 
níže uvedené výkladové stanovisko k bodu 6, části I. (Obecné zásady pro člena/členku 
akademické obce VŠE i zaměstnance/zaměstnankyně VŠE) úplného znění Etického kodexu VŠE 
ze dne 23. 9. 2013 (dostupné online: <https://www.vse.cz/informace-o-vse/informace-a-
predpisy/eticky-kodex/>). Tento bod se týká následujícího: „Bez souhlasu dotčené osoby se 
nepořizuje záznam jejího osobního projevu nahráváním či fotografováním, takový záznam se 
nešíří, ani se neumožňuje třetím osobám jeho šíření.”  
     Etická komise VŠE k tomuto bodu s ohledem na nedávnou pandemickou situaci a související 
nutnost vykonávat výuku a další aktivity na VŠE v Praze v online prostředí připomíná, že výše 
uvedené ustanovení Etického kodexu VŠE plně pokrývá nejen výuku a setkání prezenční formy, 
ale také výuku a různá setkání formou vzdálené tedy online komunikace. Bez souhlasu 
vyučujících, respektive studentů tedy není možné z online přenosů pořizovat jakékoli záznamy 
a tyto dále šířit (popř. umožnit jejich šíření třetím osobám). 

 
 

 

 
V Praze dne 16. června 2020 
 
…………………………………………. 
Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA 
Předseda Etické komise VŠE v Praze 


