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Etický kodex EPI s.r.o.
Vysoká škola EPI s.r.o. je nedílnou součástí vysokoškolského systému ČR. Proto se tento etický kodex
se odvolává na etické principy, které jsou svým obsahem vzorem normativního chování pro celou
společnost. Vychází ze všeobecně uznávaných morálních i formálních zásad chování skupin
jednotlivců a skupin s respektováním specifik vysokoškolského vzdělávání a výzkumné práce.
Veškerá aktivity členů akademické obce a provozních pracovníků má být založena na úctě k pravdě,
na svobodě bádání, na prověřování a čestném zveřejňování jeho výsledků, na otevřeném předávání
znalostí a na kritické rozpravě o všech aspektech akademické činnosti.
Závažná a vědomá porušení tohoto Etického kodexu mohou být posuzována jako porušení pracovních
povinností resp. disciplinární přestupek.
Článek 1 Etika a akademické svobody
(1) Chování akademických pracovníků a studentů je založeno na v důvěryhodném, prospěšném a
odpovědném chování k veřejnosti i EPI s.r.o.
(2) Akademickým pracovníkům je zaručena akademická svoboda. Akademickou svobodou
akademických pracovníků a studentů je právo svobodné vůle a rozhodování ve vzdělávacích
programech a oborech, svoboda v sebevzdělávání, svoboda ve vědeckém bádání, avšak všechny tyto
svobody jsou uplatňovány v souladu s etickými principy přijatými akademickou obcí.
(3) Akademičtí pracovníci a studenti netolerují neetické projevy jak na pracovištích EPI, tak i mimo
EPI s.r.o.
Článek 2. Povinnost chránit dobré jméno EPI s.r.o.
Akademičtí pracovníci a studenti jednají vždy tak, aby svým konáním reprezentovali dobré jméno EPI
s.r.o.
Článek 3 Vztahy v akademické obci při pedagogické činnosti
(1) Vztahy mezi členy akademické obce respektují principy kolegiality, tolerance, úcty k pravdě, úcty
k člověku, přírodě a respektu ke svobodě myšlení a vyjadřování.
(2) Vzájemné jednání mezi členy akademické obce je vždy korektní, a respektuje práva každého člena
akademické obce.
(3) Akademičtí pracovníci dbají o svůj osobní a profesní rozvoj a svým příkladem napomáhají
studentům k rozvíjení jejich osobnosti.
(4) Akademičtí pracovníci realizují svoji výuku s rozvíjením pozitivních tradic a s využitím

nejnovějších poznatků co nejkvalitnější a srozumitelnou formou.
(5) Akademičtí pracovníci hodnotí spravedlivě výkony studentů na základě transparentních a předem
stanovených podmínek. Zamezí jakékoliv formě ovlivňování výsledků.
(6) Akademičtí pracovníci se nechovají ke studentům nadřazené a nesmí přijímat, ani vyžadovat od
studentů jakékoli úsluhy.
(7) Studenti nesou plnou zodpovědnost za své chování, za důsledky svých činů i za svůj přístup ke
studiu.
(8) Akademičtí pracovníci a studenti netolerují neúctu, povýšené nebo ponižující zacházení s lidmi a
navzájem jednají s úctou a respektem. Jsou tolerantní k odlišným politickým a náboženským
přesvědčením.
Článek 4 Etika vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti
(1) Akademičtí pracovníci a studenti považují svoji vědeckou, výzkumnou a vývojovou práci za
nezbytnou činnost vedoucí ke zvyšování úrovně poznání.
(2) Akademičtí pracovníci a studenti nesou zodpovědnost za objektivitu a věrohodnost svých výsledků
bádání garantují jejich úplnost, ověřitelnost a objektivní interpretaci.
(3) Akademičtí pracovníci a studenti ve svých publikacích uvádějí pravdivě a formálně správně
informační zdroje, o které se ve své práci opírají. Akademičtí pracovníci, ani studenti se nesmí
dopustit plagiátorství.
(4) Akademičtí pracovníci a studenti respektují spoluautorství, důsledně podle platných norem citují
spoluautory, jejichž myšlenky nebo texty použili ve vlastní práci.
(5) Vědečtí a výzkumní pracovníci usilují o zpřístupnění a zveřejnění svých výsledků poznání pro
další rozvoj oboru
(6) Vědečtí a výzkumní pracovníci jsou příkladem studentům v zaujetí a poctivosti ve vědecké a
výzkumné práci.
(7) Akademičtí pracovníci a studenti ve vědecké a výzkumné práci podporují týmový přístup a
spolupráci s tuzemskými a zahraničními pracovišti.
Článek 5 Projednávání přestupků proti zásadám uvedeným v Etickém kodexu EPI s.r.o.
(1) Přestupky proti tomuto Etickému kodexu mohou být posuzovány Etickou komisí, a to v souladu s
Jednacím řádem etické komise vydaným rektorem EPI po projednání v Akademickém senátu EPI
s.r.o.
(2) Etická komise je zřízena rektorem EPI s.r.o. v souladu se Statutem EPI s.r.o.
(3) Etická komise je poradním orgánem rektora. Usnesení Etické komise předkládá předseda Etické
komise rektorovi.
(4) Členy Etické komise jmenuje rektor po projednání v Akademickém senátu EPI s.r.o. Při výběru
navrhovaných osob přihlíží k jejich osobní morální autoritě, bezúhonnosti a víceleté životní zkušenosti
z práce na akademické půdě.
(5) Podnět k posouzení porušení Etického kodexu předkládají akademičtí pracovníci a studenti Etické
komisi, a to v souladu s jednacím řádem Etické komise.
(6) Jednání Etické komise jsou neveřejná a účastníci jednání Etické komise jsou vázáni mlčenlivostí.

Článek 6 Závěrečné ustanovení
(1) V souladu se zněním Statutu EPI s.r.o. je tento Etický kodex vnitřním předpisem EPI s.r.o.
(2) Tento Etický kodex byl schválen Akademickým senátem EPI s.r.o. 31. 1. 2015.
(3) Tento Etický kodex nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
V Kunovicích, dne 31. 1. 2015

Oldřich Kratochvíl
Prof., Ing., PhD., CSc., MBA, Dr.h.c.
Rektor

Jednací řád etické komise EPI s.r.o.

Článek 1
(1)
(2)
(3)

Etická komise EPI s.r.o. (dále jen komise) je poradním orgánem rektora EPI s.r.o. zřízeným
v souladu se Statutem EPI s.r.o.
Komisi řídí její předseda. V době jho nepřítomnosti jím pověřený člen komise.
Komisi svolává předseda na žádost rektora, nebo z vlastního rozhodnutí.
Článek 2

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Komise projednává:
a) Podněty, které jí předloží rektor.
b) Ostatní podněty ze strany členů akademické obce.
O přijetí podnětu informuje předseda komise písemně rektora.
Podnět musí být písemnou formou, musí být předkladatelem zdůvodněn, musí v něm být
uvedeno jméno a příjmení předkladatele a musí být vlastnoručně podepsán.
V podnětu musí být popis toho, v čem vidí předkladatel porušení Etického kodexu EPI s.r.o.
Anonymní podněty se neprojednávají a pouze se evidují.
Komise je povinná přijat stanovisko k podnětu bez zbytečného prodlení, nejpozději do dvou
měsíců od převzetí podnětu.
Článek 3
Členové komise jsou povinní se zúčastňovat jednání komise a aktivně se na její činnosti podílet.
Jednání komise je neveřejné. Na žádost předsedy komise, nebo rektora se jednání může
zúčastnit prorektor.
Účastníky jednání komise jsou:
a) volení členové komise,
b) osoby přizvané členy komise.
Všichni účastníci jednání komise jsou vázáni mlčenlivostí.
Výstupem jednání je usnesení.

Článek 4

(1)

Usnesení komise obsahuje:
a) Konstatování, zda došlo k hrubému porušení Etického kodexu EPI s.r.o.
b) Výslovné uvedení, v čem byl Etický kodex EPI s.r.o. porušen.
c) Vyhodnocení závažnosti porušení etického kodexu.

Článek 5
(1)
Podklady pro jednání komise se předkládají písemně a jejich zveřejnění členy, nebo dalšími
účastníky jednání není dovoleno.
(2) Komise projednává podnět jen v rozsahu jeho podání.
(3) Komise dbá na ochranu osobnosti osob, kterých se podání týká.
(4) Účast člena komise je nezastupitelná.
(5) Komise je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů.
(6) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů komise.
(7) Komise si může vyžádat účast kteréhokoliv člena akademické obce, nebo pracovníka EPI s.r.o.
(8) O usnesení se hlasuje aklamací. Pokud o to požádá kterýkoliv člen komise, hlasuje se tajně.
(9) Členové komise a další účastníci podepíší zápis z jednání komise.
(10) Je li člen komise v přímém vztahu k projednávanému podání, projednání daného bodu se
nezúčastní a v dané věci nehlasuje.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Článek 6
Zápis z jednání předá předseda komise rektorovi.
Usnesení komise není právním dokumentem.
Rektor rozhodne, jaká část usnesení se zveřejní.
Rektor rozhodne o rozsahu nápravných opatření s konečnou platností.
Na základě kteréhokoliv účastníka jednání komise zbavit členy a účastníky jednání mlčenlivosti.

(1)

Článek 7
Rezignaci na členství podává člen komise rektorovi.

Článek 8
Tento Jednací řád etické komise EPI s.r.o. nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých
školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
V Kunovicích, dne 31. 1. 2015

Oldřich Kratochvíl
Prof., Ing., PhD., CSc., MBA, Dr.h.c.
Rektor

