Č. j. 900/19/00062
PID 0355261
V Praze dne 23. 5. 2019

VÝNOS REKTORA č. 7/2019,

kterým se vydává Jednací řád Etické komise Akademie múzických umění v Praze ze
dne 22. 5. 2019

Rektor Akademie múzických umění v Praze podle čl. 5 odst. 6 statutu AMU a v souladu
s § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), vydává tento

JEDNACÍ ŘÁD ETICKÉ KOMISE AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
Článek 1
Obecné zásady
(1) Etická komise Akademie múzických umění v Praze (dále jen „Etická komise“) je v souladu
s čl. 5 odst. 6 Statutu zejména poradním orgánem rektora. Posuzuje dodržování Etického
kodexu AMU (dále jen „Etický kodex“) členy akademické obce a ostatními zaměstnanci
Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“).
Článek 2
Složení Etické komise
(1) Etická komise má 5 členů, jejichž funkční období činí 3 roky.
(2) Členy Etické komise jmenuje rektor. Při výběru navrhovaných osob se přihlíží k jejich
bezúhonnosti, k jejich morální autoritě a víceleté zkušenosti z působení v rámci akademické
obce vysoké školy. Rektor jmenuje:
a) jednoho člena Etické komise, na základě doporučení Umělecké rady AMU z osob,
které nejsou v pracovním poměru k AMU,
b) jednoho člena Etické komise na základě doporučení Akademického senátu AMU,
c) tři členy Etické komise z akademických pracovníků kterékoliv veřejné vysoké školy
na základě doporučení děkana každé z fakult AMU po předchozím kladném
vyjádření akademického senátu příslušné fakulty AMU.
(3) Členy Etické komise odvolává rektor, a to i bez udání důvodu.
(4) Funkční období člena Etické komise vzniká dnem, ke kterému byl do funkce jmenován.
(5) Funkční období člena Etické komise zaniká:
a) dnem, ke kterému uplyne funkční období,
b) ztrátou způsobilosti k výkonu funkce, zejména dle odstavce 3 písm. a) a c),
c) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává své funkce, rektorovi,
d) dnem, ke kterému byl rektorem odvolán,
e) úmrtím.
(6) Dojde-li k zániku funkce člena Etické komise před uplynutím příslušného funkčního období
komise, je nový člen Etické komise jmenován pouze na zbytek funkčního období původního
člena.
(7) Podmínkou jmenování člena Etické komise je písemný souhlas jmenovaného spojený se
závazkem mlčenlivosti o všech důvěrných nebo jinak citlivých aspektech projednávaných
podnětů. Zbavit člena mlčenlivosti je oprávněn v mimořádných případech na návrh předsedy
Etické komise rektor. Povinnost mlčenlivosti musí být sjednána rovněž s každou osobou
vypracovávající odborný posudek.
(8) Je-li se zřetelem na poměr některého člena Etické komise k projednávané věci nebo osobám,
jichž se věc týká, důvod se domnívat, že jeho zájmy jsou v rozporu se zájmy AMU a zásadami
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Etického kodexu, je člen Etické komise povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na
zasedání nebo v první odpovědi při jednání per rollam.
Článek 3
Předseda, jeho zástupce a tajemník Etické komise
(1) Etická komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.
(2) Předseda Etické komise:
a) svolává a řídí jednání Etické komise,
b) navrhuje program jednání Etické komise,
c) připravuje usnesení Etické komise
d) podepisuje dokumenty Etické komise,
e) je oprávněn vyžadovat podklady nutné pro činnost Etické komise,
f)

vyžadovat spolupráci a posudky nutné pro činnost Etické komise,

g) může přizvat k jednání Etické komise hosty,
h) řídí činnost tajemníka Etické komise.
(3) Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce. Není-li zvolen
předseda, ani jím pověřený zástupce, vykonávaná činnosti dle odst. 2 písm. a) – h) nejstarší
člen Etické komise.
(4) Tajemník není členem Etické komise, má však právo se účastnit jejich jednání. Výkonem
funkce tajemníka pověří vybraného zaměstnance rektor. Tajemník vykonává administrativní
a technické činnosti nutné pro činnost Etické komise.
Článek 4
Zasedání Etické komise
(1) Etická komise se schází nejméně jedenkrát ročně. Zasedání Etické komise svolává předseda
na žádost rektora nebo z vlastního rozhodnutí.
(2) Účast člena Etické komise na zasedání je nezastupitelná.
(3) Rektor a prorektoři se mohou účastnit jednání Etické komise s hlasem poradním. Další osoby
se mohou účastnit jednání, pokud jim toto právo dává tento řád nebo jim účast umožní Etická
komise.
(4) Zasedání Etické komise jsou neveřejná, nerozhodne-li její předseda jinak.
(5) Etická komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Etické
komise.
(6) Program jednání navrhuje předseda Etické komise a o návrhu jsou členové informováni
předem, nejpozději s pozvánkou na jednání. Podkladové materiály k jednání budou zaslány
členům Etické komise nejméně jeden týden před jednáním Etické komise. Program jednání je
schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou
oprávněni předkládat všichni členové Etické komise.
(7) K jednotlivým bodům programu se zpravidla koná rozprava. Předsedající uděluje členům
Etické komise slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové tísni má právo stanovit
řečnickou lhůtu, popřípadě diskusi ukončit, i když někteří přihlášení ještě nedostali slovo.
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(8) O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje Etická komise hlasováním. Toto se
může provádět aklamací nebo je tajné, pokud se Etická komise o této formě hlasování
dohodne předem. Pokud by si jediný člen přál, aby hlasování bylo tajné, je mu vyhověno.
(9) Ke schválení předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Etické
komise.
(10) Z jednání Etické komise se pořizuje zápis. Zápis obsahuje zejména usnesení o výsledku
projednání podnětu, popř. usnesení o odložení podnětu, pokud takové usnesení bylo přijato.
Zápis se zasílá rektorovi a v listinné podobě je evidován na sekretariátu rektora.
Článek 5
Jednání mimo zasedání (per rollam)
(1) V odůvodněných případech může Etická komise na návrh předsedy rozhodovat mimo
zasedání (hlasování o usnesení per rollam). Rozhodovat mimo zasedání nelze o přijetí
rozhodnutí vyslovujícího porušení Etického kodexu.
(2) Podklady včetně přesného návrhu usnesení, hlasovacího formuláře a lhůty pro vyjádření zašle
předseda Etické komise členům Etické komise minimálně týden předem. Vyplněný hlasovací
formulář obsahuje jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlas (ano/ne).
(3) Lhůta pro vyjádření členů komise nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.
(4) Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovili souhlas alespoň čtyři členové komise.
(5) Součástí zápisu z nejbližšího zasedání komise je hlasovací protokol, ve kterém je uvedeno,
kolik členů bylo pro návrh, proti návrhu, nebo se hlasování v určené lhůtě nezúčastnilo.
(6) Projeví-li s tímto způsobem hlasování ve lhůtě pro vyjádření nesouhlas alespoň jeden člen
komise, nelze tímto způsobem hlasovat a musí být svoláno zasedání komise.
Článek 6
Práva a povinnosti Etické komise
(1) Za účelem projednání podnětu si komise může vyžádat spolupráci kteréhokoli zaměstnance
nebo studenta AMU. Zaměstnanec nebo student AMU je povinen poskytnout komisi
informace k případu podle svého nejlepšího svědomí, a také v souladu s Etickým kodexem.
(2) Etická komise má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posuzovatelé
nesmějí být v žádném vztahu k posuzovanému subjektu a ani nesmí být zainteresováni na
dané věci. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí
AMU.
(3) Etická komise při výkonu své působnosti spolupracuje s ostatními orgány AMU, stálými
poradními orgány rektora a orgány fakult či dalších součástí AMU.
(4) Etická komise je oprávněna vyžádat si od orgánů uvedených v předchozím odstavci další
podklady k projednávanému podnětu, včetně jejich stanovisek, a vyjádření studentů nebo
zaměstnanců AMU.
Článek 7
Podnět ve věci dodržování zásad Etického kodexu
(1) Etická komise projednává podněty ve věci dodržování zásad Etického kodexu předložené
studenty nebo zaměstnanci AMU, které splňují podmínky uvedené v tomto řádu.
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(2) Podnět se předkládá písemně, tj. v listinné nebo elektronické podobě (poštou, e-mailem nebo
datovou zprávou), předsedovi Etické komise nebo rektorovi.
(3) Předseda komise nebo rektor bezodkladně po doručení podnětu seznámí členy Etické komise
s obsahem podnětu a navrhne z jejich řad zpravodaje, který posoudí přípustnost podnětu.
(4) Podnět musí obsahovat podrobné zdůvodnění předkladatele, včetně označení konkrétní
zásady Etického kodexu, která byla porušena. V podnětu musí předkladatel uvést jméno,
příjmení a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo) a vlastnoruční nebo zaručený elektronický
podpis; podněty, které nesplňují tuto podmínku, nejsou projednávány s výjimkou případů, kdy
tak rozhodne rektor.
(5) Předkladatel může podat podnět ve věci dodržování zásad Etického kodexu a to do 5 měsíců
ode dne, kdy se o porušení zásad Etického kodexu dozvěděl, nejpozději však do 3 let od dne
kdy k porušení zásad Etického kodexu mělo dojít.
Článek 8
Rozhodnutí Etické komise
(1) Podání nesouvisející přímo s Etickým kodexem, či které nesplňují podmínky uvedené v tomto
řádu Etická komise bez nutnosti věcného projednání odloží.
(2) V případě, že Etická komise podnět dle předcházejícího odstavce neodloží, musí usnesení
komise obsahovat:
a)

konstatování, zda došlo k porušení obecně platných morálních zásad,
a ustanovení Etického kodexu,

b)

výslovné uvedení morálních zásad, a ustanovení Etického kodexu, které byly
porušeny,

c)

zhodnocení závažnosti porušení uvedených zásad, a ustanovení Etického
kodexu,

d)

případný návrh na přiměřené zveřejnění případu či doporučení rektorovi
k učinění dalších opatření v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy
AMU.

(3) Části usnesení specifikované v předcházejícím odstavci dle písm. a) až c) postoupí komise
jako součást odpovědi předsedy Etické komise předkladateli podnětu.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
(1) Tento řád byl projednán v souladu s ust. čl. 5 odst. 6 Statutu AMU Akademickým senátem
AMU dne 22. 5. 2019.
(2) Tento výnos nabývá platnosti a účinnosti dne 23. 5. 2019.

doc. Jan Hančil v. r.
rektor
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