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Cl. 1
Základní ustanovení
1) Tato směrnice upravuje podle čl. 14 odst. 3 Pravidel zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností Slezské univerzity v Opavě (dále jen „Pravidla“ a ,,univerzita“) podrobnosti o složení
a způsobu jednání Etické komise univerzity (dále jen ,,komise“).
2) Komise posuzuje možná porušení Etického kodexu univerzity (dále jen ,,kodex“) podle čl. 14
odst. 1 Pravidel.
3) Komise je ve svém postavení a jednání autonomní. Komise nemá výkoímou pravomoc.
4) Komise může navrhovat rektorovi možné úpravy a vylepšení kodexu.
5) O své činnosti podává komise jednou ročně zprávu vědecké radě univerzity a akademickému
senátu univerzity.

Cl. 2
Složení komise
1) Komise má pět členů. Alespoň jeden člen není v pracovním poměru na univerzitě.
2) Členem komise může být jmenován pouze ten, kdo je uznávanou vědeckou, odbornou nebo
uměleckou autoritou, zpravidla s vědecko-pedagogickou hodností docent nebo profesor.
3) Členství v komisi je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana,
tajemníka a ředitele vysokoškolského ústavu.
4) Předsedou komise může být jen člen vědecké rady univerzity.

5) Předsedu komise a ostatní členy komise jmenuje a odvolává rektor na návrh vědecké rady
univerzity po předchozím schválení akademickým senátem univerzity. Funkční období
předsedy a ostatních členů komise je shodné s funkčním obdobím rektora.
6) Podmínkou členství je souhlas jmenovaného se členstvím v komisi, případně se jmenováním
předsedou komise.
7) Agendu komise zajišťuje zaměstnanec rektorátu, kterého pověří rektor.

Cl. 3
Zásady činnosti komise
1) Komise zasedá podle potřeby, nejméně však jednou do roka. Zasedání svolává a řídí předseda
komise nebojím pověřený člen komise. Předsedaje povinen komisi bez zbytečného odkladu
svolat, požádají-li o to nejméně dva její členové.
2) K jednání komise mohou být přizvány zúčastněné osoby nebo odborní poradci.
3) Komise projednává
a) obecné a konkrétní otázky z oblasti etiky vědecké, umělecké a pedagogické práce
b) podání, podněty a stížnosti zaměstnanců a studentů univerzity, která souvisejí s porušením
kodexu ze strany zaměstnanců a studentů univerzity,
c) výjimečně i podání jiných stran podle předchozího písmene.
4) Podání podle písmen b) a c) přechozího odstavce se podávají předsedovi komise. Předseda
jedná jménem komise v období mezi jejími zasedáními.
5) Jednotlivá podání posoudí komise na svém nejbližším zasedání a rozhodne, zda se jimi bude
dále zabývat.
6) Komise se nezabývá podáními spojenými s morálním selháním jednotlivce nesouvisejícím
s porušením kodexu a dále s pracovně-právními problémy.
7) Komise se ke každému projednávanému podání písemně vyjádří.
8) Vyjádření komise se zasílá předkladateli, zúčastněným osobám, rektorovi, příslušnému
děkanovi nebo řediteli vysokoškolského ústavu a předsedovi akademického senátu univerzity.
Komise může také zvážit způsob přiměřeného zveřejnění případu.

Cl. 4
Způsob jednání komise
1) Komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni aspoň tři její členové.
2) O usnesení se hlasuje aklamací. Na návrh kteréhokoli člena komise se může komise
rozhodnout o daném případu hlasovat tajně.
3) K přijetí usnesení je třeba souhlasu aspoň tří členů komise.
4) Zjednání komise se pořizuje zápis.
5) Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání
komise, mohou být z rozhodnutí předsedy komise a po souhlasu všech členů komise
projednány korespondenčně (per rollam). Komise výsledky svého jednání per rollam ověří na
svém nejbližším zasedání.

6) Jednání komise je neveřejné. Členové komise zachovávají mlčenlivost o důvěrných nebo jinak
citlivých otázkách projednávaných podnětů ěi osobních údajích.

Cl. 5
Zvláštní ustanovení
1) Podání, která se týkají možného porušení kodexu ze strany některého ělena či členů komise,
předá předseda komise bez zbytečného odkladu rektorovi, který pro jejich projednání jmenuje
komisi ad hoc. Složení komise ad hoc se odlišuje pouze tím, že místo člena či členů podle
předchozí věty jsou jmenováni náhradní členové.
2) Na jmenování náhradních členů podle odstavce 1 se vztahuje čl. 2 odst. 2, 3, 4 a 6.
3) Najednání komise ad hoc se vztahují čl. 3 a 4 přiměřeně.
4) Předseda komise a rektor postupují podle odstavce 1 i v jiných případech, kdy hrozí střet
zájmů u některého ze členů komise.

Cl. 6
Závěrečná ustanovení
5) Tato směrnice byla projednána akademickým senátem univerzity dne 17. 10. 2017.
6) Tato směrnice nabývá platnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek
univerzity.
7) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem platnosti.
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