Návrh novely Statutu Etické komise PřF UP
po jednání LK AS PřF UP
I.
Statut Etické komise PřF UP ze dne 23.10.2019 se mění a doplňuje takto:

1. Článek 3 odst. 2 věta první zní:
„Předseda komise předsedá jejím zasedáním, organizuje její činnost a jedná za komisi
navenek.“.
2. V článku 3 odst. 2 se slova „ ,děkana“ zrušují.
3. Do článku 3 odst. 6 se na konec doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1
zní:
„Komise se může usnášet i mimo zasedání; v takovém případě se použijí obdobně
ustanovení Jednacího řádu Etické komise UP o rozhodování mimo zasedání1).
________
Článek 5 Jednacího řádu Etické komise UP ze dne 15.12.2015“.

1)

4. V článku 3 odst. 13 písmeno a) zní:
„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 nálezu,“.
5. V článku 3 se odstavec 14 zrušuje.
6. Článek 4 včetně nadpisu zní:
„Článek 4
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.“.

II.
Tyto změny Statutu Etické komise PřF UP byly schváleny AS PřF UP dne xxxx a nabývají
účinnosti dnem xxx.

Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
děkan PřF UP
Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
předseda AS PřF UP

Příloha: Znění Statutu PřF UP s vyznačením navržených změn

