Jednací řád Etické komise Fyzikálního ústavu
AV ČR
Článek 1 – Etická komise
1. Etická komise Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ) je zřízena v souladu s Etickým kodexem
FZÚ (dále jen „Etický kodex“).
2. Etický kodex je zveřejněn na webových stránkách FZÚ.
3. Etická komise slouží řediteli jako poradní orgán. Etickou komisi FZÚ tvoří nejméně 7
členů včetně jejího předsedy.
4. Členy Etické komise FZÚ (dále též jen „komise“) a jejího předsedu jmenuje a odvolává
ředitel FZÚ.
5. Členství v Etické komisi je neslučitelné s funkcí ředitele FZÚ, jeho zástupců či
vědeckého tajemníka. Všichni tito jmenovaní se mohou účastnit jednání Etické
komise FZÚ jako hosté.
6. Mandát členů komise je zpravidla čtyřletý. Jednotlivé členy komise odvolává a nové
jmenuje ředitel FZÚ s přihlédnutím k tomu, aby byla dobře zachována kontinuita
práce komise.
7. Seznam členů komise je zveřejněn na webových stránkách FZÚ.

Článek 2 – Jednání komise
1. Etickou komisi FZÚ svolává její předseda nebo ředitel FZÚ.
2. Etickou komisi FZÚ řídí její předseda. V době nepřítomnosti předsedy řídí komisi jím
pověřený člen komise.
3. Členové komise se účastní jednání komise a aktivně se podílejí na její činnosti.
4. Jednání komise jsou neveřejná.
5. Komise je způsobilá se usnášet, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích
členů.
6. K přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny všech členů komise.
7. O usnesení se hlasuje aklamací. Po dohodě lze hlasovat také per rollam.

Článek 3 – Způsob projednání podnětů
1. Jakýkoli zaměstnanec FZÚ může kontaktovat ředitele FZÚ nebo libovolného člena
Etické komise FZÚ s potenciálním podnětem.
2. Podnět pro jednání komise může následně předložit ředitel FZÚ nebo člen Etické
komise FZÚ, a to písemnou formou. Podnět se předkládá přímo předsedovi komise.
3. Podnět musí být předkladatelem zdůvodněn, musí v něm být uvedeno jméno
a příjmení předkladatele a musí být předkladatelem vlastnoručně podepsán.
4. Za účelem projednání podnětu si komise může vyžádat spolupráci dalších
zaměstnanců FZÚ.

5. Etická komise je povinna zahájit jednání o předloženém podnětu bez zbytečného
prodlení, a to zpravidla tak, aby se její první jednání v dané věci konalo do měsíce po
předložení podnětu.
6. Komise je následně povinna vydat písemné usnesení o výsledku projednání podnětu,
a to opět bez zbytečného prodlení.
7. Usnesení komise jsou zveřejňována na intranetu FZÚ do 14 dní po ukončení jednání
komise. Usnesení komise musí obsahovat konstatování, zda došlo či nedošlo
k porušení Etického kodexu včetně zdůvodnění.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení
1. Tento jednací řád byl projednán Etickou komisí FZÚ a schválen ředitelem FZÚ.
2. Jednací řád Etické komise FZÚ nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitele.
V Praze dne 9. 7. 2019

RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR

