ELEKTRONICKY (předem)
OSOBNĚ (následně)
Vážený pan
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
děkan FPR

ZČU

děkanát
-zde-

V Plzni dne 5. března 2012

Věc:

Podnět k zahájení disciplinárního řízení proti studentovi Tomášovi Hnětilovi,
R08M0080P

Vážený pane děkane,
v souladu s ustanovením čl. 1 odst. 3 Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty právnické
Západočeské univerzity v Plzni a ustanovením čl. 1 odst. 3 Disciplinárního řádu pro studenty
Západočeské univerzity v Plzni, Vás žádám o zahájení disciplinárního řízení proti studentovi
Tomášovi Hnetilovi, R08M0080P,

a to pro spáchání disciplinárního přestupku spočívajícím v porušení povinností studenta
Fakulta právnické Západočeské univerzity v Plzni, které pro něj vyplývají ze zákona
111./1998

Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen "zákon"), dále pak pro porušení

vnitřních předpisů školy, zejména Statutu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a
Volebního a jednacího řádu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.
I.

Tomáš Hnetila je studentem magisterského studijního oboru Právo na Fakultě
právnické ZČU v Plzni (dále jen FPR), dále pak byl zvolen senátorem akademického senátu
této fakulty a jeho místopředsedou, resp. předsedou studentské komory akademického senátu.
Dne 21. 02. 2012 byl z e-mailové adresy senátorky Rudolfiny Knotové rozeslán e
mail, který byl označen "Rozumem proti emocím", ve kterém 5 členů studentské komory
vyjádřilo svůj názor na současnou situaci na FPR ZČU. E-mail byl podepsán i za studentskou
komoru AS FPR ZČU, a to i přes to, že tato nikdy k němu nepřijala, žádné usnesení.
Dne 27. 2. 2012 se konalo řádné zasedání pléna AS FPR ZČU, kde byla v bodu různé
senátorem Martinem Galážem vznesena námitka k výše označenému prohlášení, zejména ke
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způsobu jeho prezentace, tj. že se nejedná o prohlášení studentské komory AS FPR ZČU a
dále pak ke způsobu distribuce tohoto prohlášení, kdy bylo rozesláno děkanovi FPR,
proděkanům FPR, senátorům AS FPR ZČU a vedoucím součástí ZČU, rektorce, prorektorům
a kvestorovi. Toto prohlášení nebylo rozesláno členům akademické obce FPR ZČU.
Při jednání AS FPR ZČU rovněž vyšlo najevo, že skupina senátorů vedená Tomášem
Hnetilou pokoušela jednat na Univerzitě Karlově o možnosti dostudování studentů FPR na
její Právnické fakultě, a to i přesto, že k tomu neměla žádné zmocnění ze strany děkana FPR a
Tomáš Hnetila ani ze strany předsedy AS FPR ZČU. Naopak podobné kroky byly děkanem
minimálně Tomášovi Hnetilovi ze strany děkana FPR zakázány.
Dále bylo připomenuto, že již na zasedání pléna AS FPR dne 29. 8. 20 l l byla řešena
situace, kdy skupina studentských senátorů vedených právě Tomášem Hnetilou se pokoušela
jednat na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a to bez jakéhokoliv vědomí
vedení fakulty či akademického senátu.
Na závěr zasedání pléna AS FPR vystoupil děkan FPR a v rámci svého projevu
zakázal všem členům akademické obce FPR, aby jednali, vystupovali či jinak navenek konali
bez jeho vědomí a souhlasu, s tím, že pouze vedení FPR, rektorka ZČU a její tisková mluvčí
jsou oprávněni jednat na venek. Dne 28. /2. 2012 Tomáš Hnetila vystoupil v pořadu České
televize Události v regionech a prezentoval zde názory obsažené v prohlášení "Rozumem
proti emocím", ze dne 21. 2. 2012, kdy zde vystoupil jako místopředseda Akademického
senátu FPR.
Důkaz:
•

Evidence studentů ZČU- IS STAG

•

E-mail od Rudolfiny Knotové, obsahující text Rozumem proti emocím

•

Zápis z jednání AS FPR dne 12. 05. 2011

•

Zápis z jednání AS FPR dne 29. 08. 2011

•

Zápis z jednání AS FPR dne 27. 02. 2012

•

Záznam

z pořadu

Události

v regionech

ze

dne

28.

2.

2012

dostupný

na

http ://www. ceskate levize. cz/ivysi Ian i/10 118379000-udalosti-v-regionechPraha/212411000 140228-udalosti-v-regio nech/obsah/192 2 73-zpusob-boje-za-alma-mate r

rozde Ii I-studenty-plzenskych-pravI

II.

Student Tomáš Hnetila, stejně jako všichni studenti skládá akademický slib do rukou
děkana FPR, který zní:
Slavnostně slibuji, že budu svědomitě plnit všechny své povinnosti spojené se studiem na
vysoké škole.
Prohlašuji, že vynaložím veškeré úsilí k dosažení výborných studijních výsledků a budu
soustavně pracovat na rozšíření svých znalostí tak, aby odpovídaly nejpřísnějším požadavkům
kladeným na absolventa právnické fakulty.
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Budu upevňovat své právní vědomí a smysl pro spravedlnost.
Slibuji, že jako student(ka) Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni budu svým
jednáním důstojně reprezentovat plzeňskou alma mater a přispívat tak k její vážnosti.

Akademický slib tvoří Přílohu č. 4 Statutu Fakulty právnické Západočeské univerzity
v Plzni a dle ustanovení jeho čl. 3 1 odst. 2 se jedná o součást imatrikulace nových studentů,
jako akademického obřadu. Imatrikulace je povinnou součástí zápisu do studia, kdy je takto
předpokládána v ustanovení čl. 12 odst. 4 Statutu Západočeské univerzity v Plzni. Z toho tedy
vyplývá, že samotné složení imatrikulačního slibu a tím i jeho obsah je pro studenta závazný.
Dále pak je student Tomáš Hnetila senátorem AS FPR a zároveň předsedou její
studentské komory a jako člen předsednictva AS FPR je mu nepochybně známo ustanovení
čl. 25 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty právnické Západočeské
univerzity v Plzni (dále jen VJŘ), ze kterého vyplývá, že navenek jménem AS FPR jedná
předseda AS FPR a místopředseda tak může činit, pouze pokud k tomu je zmocněn.
Důkaz:
•

Zápis z jednání AS FPR dne 12. 05. 20ll

•

Zápis z jednání AS FPR dne 29. 08. 20ll

•

Zápis z jednání AS FPR dne 27. 02. 2012
III.

Student Tomáš Hnetila tím, že dne 28. 2. 2012 vystoupil v pořadu České televize
Události v regionech, kde byl označen jako předseda studentské komory AS FPR, porušil
jednak přímý příkaz děkana fakulty, který vychází z pravomoci děkana jednat jménem fakulty
jako součásti ZČU, dle ustanovení § 28 ve spojení s ustanovením § 24 zákona a jednal
v rozporu s těmito ustanoveními zákona jménem FPR, dále pak tím, že byl označen jako
předseda studentské komory AS FPR jednal mimo rámec svých pravomocí dle VJŘ a vzbudil
přesvědčení, že je oprávněn jednat jména AS FPR, k čemuž neměl žádné oprávnění ba právě
naopak.
Svým vystoupením jednoznačně poškodil fakultu, kterou studuje, čímž se dopustil i
porušení Statutu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, tím, že znevážil a porušil
svůj imatrikulační slib, když veřejně znevážil svou alma mater, přičemž pošlapal akademický
obřad imatrikulace, který je jedním ze symbolů akademických svobod.
Jednání studenta Tomáše Hnetily bylo jednoznačně vědomé a úmyslné, neboť
nejenom, že by měl z hlediska svého studia a postavení senátora AS FPR znát vnitřní předpisy
ZČU a FPR, stejně jako zákon, ale byl na svá obdobná jednání v minulosti upozorněn, a to jak
ze strany děkana FPR, tak i ze strany předsedy AS FPR v rámci jednání pléna AS FPR,
kterého se zúčastnil.
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Z výše uvedeného je zřejmé, že svým jednáním naplnil Tomáše Hnetila znaky
disciplinárního přestupku, kdy jednal v rozporu s předpisy školy, v rozporu s pokyny děkana a
zároveň jednal nepochybně úmyslně a ve stavu úplné příčetnosti. Pro úplnost je třeba dodat,
že na popsané jednání se nevztahuje imunita senátora AS FPR, která v ustanovení 13 VJŘ.
Důkaz:
•

Evidence studentůZČU - IS STAG

•

E-mail od Rudolfiny Knotové, obsahující text Rozumem proti emocím

•

Zápis z jednání AS FPR dne 12. 05. 20ll

•

Zápis z jednání AS FPR dne 29. 08. 2011

•

Zápis z jednání AS FPR dne 27. 02. 2012

•

Záznam z pořadu Události v regionech ze dne 28. 2. 2012 dostupný
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/l O 1183 79000-udalosti-v-regionech

na

praha/212411000140228-udalosti-v-regionech/obsah/192273 -zpusob-boje-za-alma
mater-rozdelil-studenty-p lzenskych-pravI
IV.

Vážený pane děkane, žádám Vás o zahájení disciplinárního řízení se studentem
Tomášem Hnetilou, a to pro jeho jednání, které jsem výše popsal a v němž spatřuji
SpáchánÍ disciplinárnÍhO přestupkU.
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Digitalně podepsal JUDr. Tomáš
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: c=CZ, o=JUDr. Tomáš Pezl,

advokát [IČ 71458514), ou=ČAK

10928, ou= 1, cn=JUDr. Tomáš Pezl,
seria1Number=P269025
Datum: 2012.03.05 10:59:42 >01'00'

JUDr. Tomáš Pezl
katedra ústavního práva
FPRZČU
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