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.
Etická komise obdržela dvě žádosti o stanoviska k etické stránce sporu mezi třemi profesory
elektrotechnické fakulty. Jádrem jejich sporu je průběh činnosti a akvizice firmy Cognitive Security
(COSE), která vznikla a existovala v těsném vztahu s elektrotechnickou fakultou a nakonec byla
zakoupena nadnárodní firmou CISCO.
Prvou žádost předložil rektor ČVUT na základě stížnosti profesora FEL na jednání a veřejná
vystupování svého kolegy. Tato rektorova žádost obsahuje kromě samotného textu stížnosti rovněž
písemné vyjádření dotčeného kolegy k celé kauze akvizice COSE a detailům jejího posuzování na
různých fórech FEL. Druhou žádost podal děkan FEL s požadavkem na posouzení etické stránky
některých vyjádření vůči jeho osobě, rovněž v souvislosti s kauzou COSE. Etické komisi byly
poskytnuty obsáhlé doklady, které dokumentují hlavní administrativní kroky podstatné pro dění ve
firmě COSE, zvláště ve vztahu k FEL. Etická komise má posoudit předloženou korespondenci a
záznamy jednání, která proběhla a zřejmě vykazují rysy neetického vzájemného chování aktérů.
Předmětem jednání bylo vymezení role, kterou má Etická komise ve věci sehrát. Bylo rozhodnuto:
Etická komise se bude věnovat posouzení předložených podkladů ve smyslu článku 2 odst. 1
Etického kodexu: „(1) Členové akademické obce i neakademičtí pracovníci školy jsou loajální k
ČVUT, snaží se na všech svých úrovních vytvářet dobré jméno ČVUT v České republice i ve světě.“
Dále pak ve smyslu článku 3 odst. 1 a 2: „(1) Vztahy mezi členy akademické obce jsou vytvářeny na
bázi kolegiality. Akademičtí pracovníci i studenti si uvědomují zásady jednání, které je založeno na
principech tolerance, úcty k člověku, respektu ke svobodě myšlení a vyjadřování. (2) Vzájemné
jednání mezi členy akademické obce je vždy korektní, bez ohledu na osobní sympatie.
Etická komise konstatuje, že k předmětu předložených stížností a dokumentů se vztahuje také
článek 5, odst. 4: Pracovníci ČVUT nepřijímají takové úkoly a činnosti, které by je přivedly do střetu
zájmů jak s ČVUT, tak s partnery školy.
V tomto smyslu jednotliví členové EK připraví své příspěvky a postřehy, z nichž bude zpracováno
„Stanovisko etické komise“ a projednáno na dalším zasedání.
Zapsal Jan Uhlíř

