
 

Zápis z 1. zasedání Etické komise  
konaného dne 17. září 2019  

 
Přítomni:  doc. Brtnová – Čepičková, prof. Cihlář, dr. Hrach, dr. Chvátalová 
Omluven: Mgr. Kadlec 
 
1. Zahájení činnosti Etické komise UJEP 
Prof. Cihlář uvítal přítomné. Uvedl, že funkční období této komise je podle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu 
Etické komise UJEP tříleté a vztahuje se na období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022. 
 
2. Volba předsedy Etické komise UJEP  
Dr. Chvátalová připomněla, že na programu prvního zasedání Etické komise UJEP v daném funkčním 
období musí být podle čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu Etické komise UJEP volba předsedy. V následné volbě 
byla aklamací zvolena Dr. Chvátalová. 
Přítomni: 4 (s právem hlasovat 4)   Kvórum: 3   Pro: 3   Proti: 0   Zdržel se: 1 
    
3. Diskuse k návrhu na rozšíření kompetencí Etické komise UJEP 
Dr. Chvátalová seznámila s návrhem na změnu Organizačního řádu UJEP. Vysvětlila, že tento návrh má 
zajistit, aby Etická komise UJEP „v rámci své další působnosti vydávala sjednocující doporučení a 
stanoviska k etickým aspektům výzkumu pro fakultní komise, jakož i případná doporučení a stanoviska 
k návrhům výzkumných projektů na UJEP“. Informovala, že tato změna, stejně jako ostatní změny 
Organizačního řádu UJEP, může vstoupit v platnost a účinnost až po projednání v Akademickém senátu 
UJEP, přičemž s ohledem na procesní postupy lze předpokládat, že se tak stane k 1. lednu 2020. K záměru 
rozšířit kompetenci Etické komise UJEP a k předloženému návrhu na změnu Organizačního řádu UJEP 
nevznesli přítomní žádné připomínky.   

Dr. Chvátalová dále informovala, že návrh na změnu Organizačního řádu UJEP předpokládá, že působnost 
Etické komise UJEP v oblasti etiky výzkumu bude upravovat samostatná směrnice rektora. Sdělila, že je 
připraven návrh směrnice rektora Etika ve výzkumu na UJEP, který tuto působnost upravuje, přičemž 
upravuje procesy projednávání etických rizik univerzitních výzkumných projektů a výzkumných projektů 
fakult, pokud o jejich posouzení příslušná fakulta nebo fakultní komise pro etiku ve výzkumu Etickou komisi 
UJEP požádala, a současně určuje rámec etických zásad a požadavků vztahujících se na výzkumné 
pracovníky UJEP. Vysvětlila, že platnost této směrnice se předpokládá od 1. října 2019, kdy by měl být její 
návrh projednán v kolegiu rektora, a účinnost pak, z důvodu návaznosti na změnu Organizačního řádu 
UJEP, od 1. ledna 2020.    

Přítomní se po diskusi shodli, že návrh směrnice rektora Etika ve výzkumu na UJEP žádoucím způsobem 
upřesňuje vztah mezi Etickou komisí UJEP a fakultními etickými komisemi a dále že čl. 6 odst. 1 tohoto 
návrhu ve znění „Etické zásady a požadavky vztahující se na výzkumné pracovníky UJEP jsou rámcově 
vymezeny Etickým kodexem UJEP, Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Evropským kodexem 
chování pro vědeckou integritu.“ vhodným způsobem dokládá přistoupení UJEP k etickým principům 
uvedeným v Chartě a Kodexu.     
 
4. Různé  
4.1. Dr. Chvátalová informovala, že klíčové informace a dokumenty vztahující se k činnosti Etické komise 

UJEP jsou zpřístupňovány ve veřejné části internetových stránek UJEP na stránkách Etické komise 
UJEP (https://www.ujep.cz/cs/eticka-komise). Z dokumentů jsou aktuálně zveřejněny: 

 Etický kodex UJEP, 

 Jednací řád Etické komise UJEP, 

 Evropská charta pro výzkumné pracovníky, 

 Evropský kodex chování pro vědeckou integritu. 

4.2. Další zasedání svolá Dr. Chvátalová na žádost rektora nebo z vlastního rozhodnutí po předchozím 
informování rektora. 

 
 
Zapsal/a:  RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., v.r. 
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