Zápis 20-01 ze zasedání Etické komise AMU ze dne 25.11.2020
Platforma MS TEAMS od 12.00 – 13.00 hod.
Přítomni: MgA. Martin Klusák, Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., prof. PhDr. Jana Pilátová, prof. Mgr.
Noemi Zárubová-Pfeffermannová, prof. Miroslav Petříček, Dr.
Hosté: Mgr. Lukáš Prokop
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Program zasedání:
1.
2.
3.

Úvod
Volba předsedy Etické komise AMU
Návrh zpravodaje

1. Úvod
Prof. J. Pilátová, jakožto nejstarší členka Etické komise (dále jen „EK“), přivítala přítomné a poděkovala za
účast na jednání. Úvodem zrekapitulovala program jednání a následně vyzvala členy EK k předložení
doplňujících nebo pozměňovacích návrhů k programu zasedání. Program jednání byl schválen v předloženém
znění. Dále uvedla, že z důvodu možných procesních chyb přizvala k jednání EK Mgr. L. Prokopa, právníka
rektorátu AMU. Následně požádala přítomné o souhlas s pořízením záznamu zasedání. Všichni členové
souhlasili s nahráváním.
Prof. Pilátová konstatovala, že EK je schopna se usnášet dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu EK AMU.
Jednotlivým členům byly v předstihu zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování.
2. Volba předsedy EK
Prof. M. Petříček navrhl na post předsedkyně EK prof. J. Pilátovou. Vyzdvihl její vysokou morální autoritu a
letité pedagogické zkušenosti v prostředí akademické obce AMU. V rámci diskuze panovala o návrhu shoda.
Prof. J. Pilátová mandát přijala a vyzvala členy EK k hlasování.
O návrhu schválit prof. J. Pilátovou na předsedkyní Etické komise AMU hlasovali členové Komise v souladu s
čl. 3 Jednacího řádu AMU takto:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1
Etická komise AMU zvolila jednohlasně paní prof. J. Pilátovou za svoji předsedkyni.

3. Návrh zpravodaje podnětu
Předsedkyně EK prof. J. Pilátová uvedla, že úlohou zpravodaje je posoudit oprávněnost návrhu; přípustnost
podnětu. Následně požádala přítomné o návrh vhodného kandidáta na post zpravodaje a otevřela diskuzi.
Tématem diskuze byla role zpravodaje, možný střet zájmů i oprávněnost podnětu. V závěru diskuze prof. N.
Zárubová-Pfeffermannová přijala funkci zpravodajky. Zpravodajka shrnula podmínky, obsah a okolnosti
podnětu určující jeho přípustnost. Považuje za nezbytné ověřit skutečnost, že v době vzniku konfliktu byli oba
jeho účastníci členy akademické obce a zaměstnanci; a současně že v době předložení podnětu jsou oba jeho
účastnící členy akademické obce a zaměstnanci. Dále se domnívá, že nezbytným podkladem za účelem
projednání podnětu je pravomocné konstatování soudu, na něž poukazuje předkladatel podnětu. Přítomní
považují za nezbytné kontaktovat doc. Janečka a požádat o písemné vyjádření k podnětu. Uvedené podklady
budou sloužit k určení přípustnosti podnětu a taktéž i pečlivému zvážení všech okolností konfliktu. Podpůrné
materiály (rozsudek soudu a vyjádření protistrany) budou vyžádány na účastnících sporu prostřednictvím
tajemnice EK s termínem předložení nejpozději do 9.12.2020 a poté neprodleně postoupeny členům EK. Poté
předsedkyně poděkovala přítomným a ukončila zasedání EK.
Příští zasedání EK se uskuteční dne 16.12.2020 v 12.00, distanční formou.

Zapsala: P. Procházková
Za správnost: prof. J. Pilátová
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