
S t a t u t 

Etické komise PřF UP 

úplné znění s vyznačením navržených změn  

po jednání LK AS PřF UP 

 

Děkan PřF UP se souhlasem Akademického senátu PřF UP tímto zřizuje Etickou komisi PřF 
UP a vydává její statut. 
 

Článek 1 

Etická komise PřF UP a její působnost 
1. Zřizuje se Etická komise PřF UP, zkratka EtK PřF UP,  (dále jen „komise“) jako další 

orgán PřF UP. 
2. Do působnosti komise náleží: 

a) vydávat stanoviska v etických otázkách, zejména při posuzování splnění etických 
standardů pro experimenty konané zaměstnanci PřF UP či studenty studujícími ve 
studijních programech uskutečňovaných na PřF UP, 

b) posuzovat podezření na porušení Etického kodexu UP zaměstnanci PřF UP nebo 
studenty studujícími ve studijních programech uskutečňovaných na PřF UP, 

c) vyjadřovat se k dalším etickým otázkám souvisejícím se vzdělávací a tvůrčí činností 
PřF UP předloženým jí Akademickým senátem PřF UP (dále jen „senát“) nebo 
děkanem PřF UP (dále jen „děkan“). 

3. Komise jedná na základě písemných podnětů, jsou-li podklady pro jednání komise 
neúplné, vyžádá si předseda komise od předkladatele jejich doplnění. 

4. Případy dle odst. 2 písm. b) jsou komisi oprávněni předložit děkan, předseda senátu, 
předseda komise nebo členové komise. 

5. Žádosti o vydání stanovisek dle odst. 2 písm. a) komisi předkládá děkan. 
6. Komise neposuzuje soulad jednání zaměstnanců či studentů s právními normami; zjistí-li 

v rámci své působnosti podezření na porušení zákona, vnitřního předpisu nebo normy 
UP či její součásti, postoupí věc příslušným orgánům PřF UP nebo UP. 
 

Článek 2 

Členství v etické komisi 
1. Členové komise jsou povinni za všech okolností jednat s maximální snahou o objektivní 

posouzení dané věci. Při rozhodování jsou vázáni jen zjištěnými skutečnostmi a svým 
svědomím. 

2. Členy komise volí senát v tajném hlasování z řad členů akademické obce PřF UP a 
emeritních profesorů PřF UP. Návrhy na členy komise se předkládají prostřednictvím 
předsedy senátu, návrh může předložit kterýkoli člen akademické obce PřF UP; součástí 
návrhu musí být souhlas navrženého. Návrhy lze předkládat od okamžiku vyhlášení volby 
členů komise. 

3. Členy komise je pět členů z řad akademických pracovníků, a to jeden za každý obor PřF 
UP, a dva studenti. 



4. Studenti se účastní jednání komise pouze tehdy, projednává-li se případ dle čl. 1 odst. 2 
písm. b), ve kterém jsou jakkoli dotčena práva studentů. K účasti je povolává předseda 
komise. 

5. Členství v komisi je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora a kvestora UP, děkanů, 
proděkanů a tajemníků fakult UP, ředitelů vysokoškolských ústavů UP, vedoucích 
organizačních jednotek PřF UP a členů senátu. 

6. Funkční období členů z řad akademických pracovníků činí šest let.  
7. Funkční období člena zvoleného na místo uprázdněné před uplynutím funkčního období 

trvá jen po zbytek funkčního období člena, kterého nový člen nahrazuje.  
8. Za člena komise může být akademický pracovník volen opakovaně, avšak nejdříve 

v roce, kdy uplynou alespoň dva roky od skončení jeho předchozího členství v komisi. 
Jde-li o osobu, která byla zvolena na místo uprázdněné před uplynutím funkčního období 
jiného člena komise, může být znovuzvolena i bezprostředně po skončení svého 
funkčního období. 

9. Funkční období členů z řad studentů činí dva roky. 
10. Před uplynutím funkčního období členství v komisi zaniká: 

a) vzdáním se členství, 
b) přijetím funkce uvedené v odst. 5, 
c) zánikem členství v akademické obci PřF UP nebo 
d) dnem pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin. 

11. Volbu na uprázdněná místa členů komise vyhlašuje předseda senátu, a to nejméně 60 
dnů před uplynutím funkčního období daného člena; v ostatních případech vyhlásí volby 
bezodkladně.  

12. Členství v komisi je čestné. 
13. Náklady na činnost komise (expertizy, cestovní náklady osob předvolaných k jednání 

komise jako odborníci či svědci apod.) se hradí z rozpočtu děkanátu PřF UP. 
 

Článek 3 

Jednání etické komise 

1. Komise si ze svých členů-akademických pracovníků volí předsedu a místopředsedu, a to 
na období tří let. K volbě je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů komise; volby se 
účastní i členové-studenti. 

2. Předseda komise předsedá jejím zasedáním, a organizuje její činnost a jedná za komisi 
navenek. Místopředseda zastupuje předsedu. 

3. Předseda zajistí obeslání členů komise, děkana, popř. dalších osob, pozvánkou na 
zasedání společně s programem a podklady nejméně 10 dnů předem. V mimořádných a 
odůvodněných případech je předseda oprávněn tak učinit ve lhůtě kratší. 

4. Pro projednávání každého případu si komise určí ze svých řad zpravodaje. 
5. Komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů oprávněných se 

dle čl. 2 projednání dané věci účastnit.  
6. Komise rozhoduje usnesením, k jehož přijetí je třeba nadpoloviční většiny členů 

oprávněných se dle čl. 2 projednání dané věci účastnit. Komise se může usnášet i mimo 
zasedání; v takovém případě se použijí obdobně ustanovení Jednacího řádu Etické 
komise UP o rozhodování mimo zasedání1 

7. Pokud je některý z členů komise při projednávání konkrétního případu ve střetu zájmů 
nebo se cítí vůči některému z těch, jichž se věc týká, podjatý, vyloučí se z projednání, 

                                                           
1 Článek 5 Jednacího řádu Etické komise UP ze dne 15.12.2015. 



což oznámí předem předsedovi komise. Pokud by počet členů komise účastných 
projednání této věci poklesl pod počet nutný k usnášeníschopnosti, zvolí senát na žádost 
předsedy komise ad hoc náhradníka pro projednání tohoto případu. Náhradník za člena-
akademického pracovníka je volen z řad akademických pracovníků, náhradník za člena-
studenta z řad studentů. 

8. Komise je k projednávání věci oprávněna obracet se na fyzické osoby s žádostí o 
svědectví; tyto jsou oprávněny výpověď odmítnout. Dále se komise může obracet na 
členy akademické obce, ostatní zaměstnance a orgány PřF UP a UP s žádostí o 
poskytnutí informací a dokumentů, které mohou přispět k objektivnímu posouzení dané 
věci. Zaměstnanci a orgány PřF UP jsou při tom komisi v maximální míře nápomocni. 
Komise si může také vyžádat expertní stanoviska, a to i mimo okruh UP, a činit další 
kroky k objektivnímu posouzení dané věci. 

9. K projednávané věci si může komise rovněž přizvat odborníky na danou problematiku, 
kteří se jednání komise účastní bez práva hlasovat. 

10. Zasedání komise je neveřejné. Zasedání se další osoby mohou zúčastnit, pokud se na 
jejich účasti komise usnese; porady a hlasování komise se vždy účastní jen členové 
komise. 

11. S členy komise, přizvanými odborníky i osobami vypracovávajícími odborné posudky je 
sjednávána dohoda o zachování mlčenlivosti o informacích, které se ve vztahu 
k případům dozvěděli v souvislosti s členstvím v komisi a její činností. Zbavit danou 
osobu mlčenlivosti je v mimořádných případech oprávněn na žádost předsedy komise 
děkan. 

12. Ten, kdo komisi podal podnět cestou osob dle čl. 1 odst. 4, jakož i kterákoli z osob, která 
poskytla komisi své svědectví či informace, má právo požádat komisi o skrytí své identity. 
V takovém případě jsou osoby, jejichž prostřednictvím byl podnět komisi předán, i komise 
povinni tuto ochranu poskytnout a všechny zveřejňované dokumenty upravit tak, aby 
nebyla dotyčná osoba identifikovatelná. 

13. Osoba, kterou komise v případu dle čl. 1 odst. 2 písm. b) pokládá za podezřelou z 
porušení Etického kodexu UP, je oprávněna: 
a) v přiměřeném předstihu a rozsahu být písemně seznámena s návrhem nálezu komise 

(čl. 4) a všemi dokumenty týkajícími se případu, na nichž komise založí návrh svého 
nálezuveškerými podklady týkajícími se případu, 

b) písemně se vyjadřovat ke všem aspektům případu, 
c) účastnit se části zasedání související s jejím případem a vyjádřit své stanovisko, 
d) užít veškeré prostředky, které mohou sloužit k objasnění případu, včetně vlastní 

osobou zajištěných odborných posudků; může též komisi navrhnout další svědky. 
14. Nálezy komise jsou zveřejňovány, a to včetně zdůvodnění. Zveřejněné dokumenty musí 

být upraveny do podoby, která je v souladu se zákonnými ustanoveními chránícími 
osobní údaje dotčených osob (Poznámka: přesunuto do čl. 4  odst. 7) .  

 

Článek 4 

Postup v případě shledaného porušení Etického kodexu UP 

Nález etické komise 

1. Návrh nálezu zašle komise děkanovi, členům komise, předkladateli podnětu a osobě, 
vůči níž směřovalo podezření z porušení Etického kodexu UP.  

2. Osoba, vůči níž směřovalo podezření z porušení Etického kodexu UP, nebo ten, kdo 
podnět podal, má právo požádat rektora, aby návrh nálezu EtK PřF UP přezkoumala 
Etická komise UP. Etická komise UP může ve věci rozhodnout, nebo vrátit věc EtK PřF 



UP k novému posouzení. Pokud Etická komise UP v plném rozsahu potvrdí návrh nálezu 
EtK PřF UP, stává se tento návrh nálezem platným dnem doručení usnesení Etické 
komise UP všem dotčeným osobám. Proti nálezu EtK PřF UP, kterým komise plně 
vyhověla připomínkám Etické komise UP, není již žádost o přezkoumání přípustná. 

3. Žádost o přezkoumání se podává rektorovi prostřednictvím předsedy EtK PřF UP, a to 
nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byl příslušné osobě návrh nálezu EtK 
PřF UP doručen. 

4. Žádost o přezkoumání Etickou komisí UP má odkladný účinek. 
5. Neobdrží-li EtK PřF UP od rektora vyrozumění o výsledku projednávání žádosti o 

přezkoumání dle odst. 2 do 90 dnů od postoupení žádosti předsedou EtK PřF UP, 
ustanovení odst. 4 není již v dané věci účinné, nerozhodne-li EtK PřF UP o prodloužení 
této lhůty. 

6. Poté, co jsou vyčerpány všechny opravné prostředky podle odst. 2, popř. uplynuly marně 
lhůty podle odst. 3 a 5, je návrh nálezu považován za platný nález EtK PřF UP. 

7. Nálezy komise podle odst. 6 jsou zveřejňovány na stránkách EtK PřF UP, a to včetně 
zdůvodnění. Podle povahy dokumentů může komise rozhodnout, že některé dokumenty, 
které sloužily jako podklad pro rozhodování, zůstanou neveřejné. Zveřejněné dokumenty 
musí být upraveny do podoby, která je v souladu se zákonnými ustanoveními chránícími 
osobní údaje dotčených osob. Nález včetně zdůvodnění se rovněž doručí osobám 
uvedeným v odst. 1. 

8. V případě, že EtK PřF UP ve svém nálezu shledala porušení Etického kodexu UP, 
navrhne děkanovi další postup případně opatření. 

9. Pokud děkan nerealizuje další postup či opatření EtK PřF UP dle předchozího odstavce 
ve lhůtě 60 dnů, není-li komisí stanovena lhůta delší, předloží nejbližšímu zasedání 
senátu zdůvodnění, proč tak neučinil. 
 

1. V případě, že EtK PřF UP shledala porušení Etického kodexu UP, navrhne děkanovi 
další postup případně opatření. 

2. Pokud děkan nerealizuje další postup či opatření EtK PřF UP dle předchozího odstavce 
ve lhůtě 60 dnů, není-li komisí stanovena lhůta delší, předloží nejbližšímu zasedání 
senátu zdůvodnění, proč tak neučinil. 

3. Osoba, u níž EtK PřF UP shledala porušení Etického kodexu UP, nebo ten, kdo podnět 
podal, má právo požádat rektora, aby nález EtK PřF UP přezkoumala Etická komise UP, 
a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byl nález etické komise doručen. 
Etická komise UP může ve věci rozhodnout, nebo vrátit věc EtK PřF UP k novému 
posouzení.  

4. Žádost o přezkoumání se podává rektorovi prostřednictvím předsedy EtK PřF UP. 
5. Žádost o přezkoumání Etickou komisí UP má odkladný účinek. 
6. Neobdrží-li EtK PřF UP od rektora vyrozumění o výsledku projednávání žádosti o 

přezkum dle odst. 3 do 90 dnů od postoupení žádosti předsedou EtK PřF UP, ustanovení 
odst. 5 není již v dané věci účinné, nerozhodne-li EtK PřF UP o prodloužení této lhůty. 
Ustanovení odst. 3 věta druhá tím není dotčeno.  
 

 

Článek 5 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
1. Komise se považuje za zřízenou dnem nabytí účinnosti tohoto statutu. 



2. Před první volbou členů z řad akademických pracovníků se losem určí dva obory, pro něž 
funkční období jejich prvního zástupce bude činit šest let, dva obory, pro něž funkční 
období jejich prvního zástupce bude činit čtyři roky; funkční období prvního zástupce 
zbývajícího oboru činí dva roky.  

3. Volbu členů komise lze uskutečnit i před nabytím účinnosti tohoto statutu. 
4. Tento statut byl schválen AS PřF UP dne 23.10.2019, čímž nabyl platnosti; účinnosti 

nabývá dnem 1.1.2020. 

 

*** 

Změna tohoto statutu schválená AS PřF UP dne xxx  nabyla účinnosti dne xxx. 
 

 

 

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. 

děkan PřF UP 

 

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 
předseda AS PřF UP 


