
  

Statut Etické komise Filozofické fakulty UK v Praze  

  

  

Článek 1 Poslání a náplň činnosti  

  

1) Etická komise Filozofické fakulty UK v Praze (dále jen Etická komise) je stálým 

poradním orgánem fakulty pro etické otázky týkající se všech forem činnosti v rámci 

akademické obce.  

  

2) Podněty pro činnost Etické komise mohou vycházet od volených zástupců Filozofické 

fakulty UK v Praze (dále jen fakulty), volených orgánů fakulty a od kteréhokoli člena 

akademické obce fakulty nebo zaměstnance fakulty.  

  

  

  

Článek 2 Složení Etické komise  

  

1) Etická komise se skládá z předsedy a nejméně čtyř členů.  

  

2) Členové Etické komise jsou vybíráni z řad členů akademické obce univerzity nebo 

zaměstnanců univerzity. Akademický senát fakulty a děkan fakulty jmenují do Etické 

komise po dvou členech. Další členy komise případně jmenuje její předseda.  

  

  

3) Podmínkou členství v Etické komisi jsou:  

– občanská bezúhonnost  

– negativní lustrační osvědčení  

– výslovný souhlas s volbou  

– souhlas se zveřejněním jména, pracoviště a informace o členství v Etické komisi  

– závazek zachování mlčenlivosti o projednávaných záležitostech důvěrného charakteru.  

  



4) Každou změnu nebo závazek, který by mohl mít za následek střet zájmů, je třeba 

neprodleně oznámit předsedovi Etické komise. Předseda takovou skutečnost oznamuje 

akademickému senátu fakulty a děkanovi fakulty.  

  

5) Funkce člena Etické komise je nezastupitelná a čestná.  

  

  

  

Článek 3 Vznik a zánik členství v Etické komisi  

  

1) Funkční období člena Etické komise je dvouleté. Tatáž osoba může být členem Etické 

komise nejvýše dvě po sobě následující funkční období.  

  

2) Členství v Etické komisi zaniká uplynutím funkčního období, rezignací na členství, 

ukončením pracovního poměru na univerzitě, popř. studia, odvoláním či úmrtím.  

  

3) Člen Etické komise může rezignovat na své členství. Rezignace musí být podána 

písemně k rukám předsedy Etické komise.  

  

4) Člen Etické komise je odvolán z funkce, poruší-li podmínky členství v Etické komisi. 

Návrh na odvolání člena podává předseda komise děkanovi. O návrhu rozhoduje děkan 

se souhlasem akademického senátu.  

  

  

Článek 4 Předseda Etické komise  

  

1) Předsedu Etické komise jmenuje i odvolává děkan fakulty se souhlasem akademického 

senátu. Funkční období předsedy je dvouleté. Tatáž osoba může být předsedou Etické 

komise nejvýše dvě po sobě následující funkční období.   

  

2) Předseda Etické komise reprezentuje Etickou komisi navenek. Připravuje pořad schůzí 

a rovněž schůze vede. V případě vlastní nepřítomnosti pověřuje předseda řízením schůze 

některého z členů Etické komise.   

  



3) Předseda může na svou funkci důvodně písemně rezignovat k rukám děkana fakulty.  

  

  

Článek 5 Schůze a jednací řád  

  

1) Schůze svolává předseda Etické komise. Schůze se konají vždy, když je třeba řešit 

aktuální kauzu s etickým rozměrem. Schůze etické komise jsou neveřejné.   

  

2) Pro konání schůze je zapotřebí účast nadpoloviční většiny členů komise.  

  

3) Předseda Etické komise může dát souhlas s účastí na jednání Etické komise i expertům 

a hostům z řad členů i nečlenů akademické obce fakulty.  

  

4) Etická komise přijímá své závěry zásadně na základě dosaženého konsensu všech členů. 

Hlasování se nepřipouští. V případě, že by konsensu nebylo možno dosáhnout, Etická 

komise se daného případu vzdá a její předseda tuto skutečnost se zdůvodněním zveřejní.   

  

  

Článek 6 Výstupy činnosti Etické komise  

  

1) Závěrečné zprávy o jednotlivých případech řešených Etickou komisí jsou předávány 

děkanovi fakulty a předsedovi akademického senátu fakulty a jsou následně 

zveřejňovány na webových stránkách fakulty.   

  

2) Zápisy ze schůzí Etické komise jsou bez odkladu zveřejňovány na webových stránkách 

fakulty.   

  

3) Závěrečné zprávy o jednotlivých případech i zápisy ze schůzí komise jsou také řádně 

ukládány v archivu akademického senátu fakulty.  

  

  

Článek 7 Platnost a změny Statutu Etické komise  

  

  



1) Statut Etické komise vydává se souhlasem senátu děkan fakulty.   

  

2) Statut Etické komise nabývá účinnosti dnem vydání.  

  

  

  

V Praze dne 23. 6. 2006  

  

  

  

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.  

Děkan FF UK  

  

  

PhDr. Jan Kalivoda   

Předseda akademického senátu FF UK  
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