Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Řád řízení o nečestném jednání
Podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a čl. 6 odst. 3 písm. i) Statutu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se Akademický senát Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně usnesl na
tomto vnitřním předpisu.

Čl. 1
Obecná ustanovení
Účelem Řádu řízení o nečestném jednání (dále jen „Řád“) je chránit oprávněné zájmy Masarykovy univerzity
v Brně, Přírodovědecké fakulty (dále jen „Fakulta“) a zájmy členů její akademické obce, zajištění spravedlivé
ochrany akademických svobod a práv, jakož i výchova k čestnému plnění akademických povinností.

Čl. 2
Rozsah působnosti
(1) V řízení o nečestném jednání (dále jen „řízení“) se projednávají činy a skutky akademických pracovníků
Fakulty, které jsou v rozporu s některým ustanovením čl. 9 odst. 4 Statutu Fakulty (dále jen „Statut“).
(2) Činy a skutky podle odst. 1 mohou být podle tohoto Řádu projednávány z podnětu
a) děkana Fakulty (dále jen „děkan“),
b) dalšího samosprávného akademického orgánu Fakulty,
c) člena akademické obce Fakulty.
(3) Podnět podle odst. 2 písm. b) nebo c) musí být písemný a musí být doručen děkanovi.
(4) Povinností všech členů akademické obce Fakulty je napomáhat činnosti děkana a Etické komise
v souvislosti s řízením, zejména poskytnutím vysvětlení a informací, které s řízením souvisí, pokud o ně děkan nebo Etická komise požádá.

Čl. 3
Zahájení řízení
(1) Pokud došlo k podnětu podle čl. 2 odst. 2 písm. a) nebo b), děkan řízení zahájí.
(2) Pokud došlo k podnětu podle čl. 2 odst. 2 písm. c) děkan projedná zahájení řízení ve Vědecké radě Fakulty
(dále jen „Vědecká rada“). Pokud Vědecká rada se zahájením řízení nesouhlasí, děkan řízení nezahájí a
oznámí to autorovi podnětu. V opačném případě děkan řízení zahájí.

Čl. 4
Etická komise
(1) Pro každé zahájené řízení jmenuje děkan Etickou komisi (dále jen „komise“).
(2) Komise je tříčlenná. Členové komise jsou akademičtí pracovníci Fakulty. Nejméně jeden člen komise musí
být z jiné sekce než je akademický pracovník, jehož se řízení týká.
(3) Členství v komisi skončí okamžikem postoupení zápisu z jednání komise děkanovi.

Čl. 5
Jednání komise
(1) Komise pořizuje o svém jednání zápis, který postoupí po jeho ukončení děkanovi společně s posouzením
věcí uvedených v odst. 4. Zápis podepisují všichni členové komise.
(2) Akademický pracovník Fakulty, na základě jehož jednání bylo řízení zahájeno (dále jen „pracovník“), má
právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou předmětem řízení.
(3) Komise postupuje tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci řízení, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to
v rozsahu, který je nezbytný pro posouzení věcí uvedených v odst. 4.
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(4) Komise posoudí, zda
a) se skutek, který je předmětem řízení stal,
b) skutek je v rozporu s některým ustanovením čl. 9 odst. 4 Statutu,
c) a v jakém rozsahu se pracovník na skutku podílel,
d) šlo o úmyslný čin pracovníka, za nějž je odpovědný.
(5) Pokud je stanovisko komise k některému bodu odst. 4 negativní, komise ukončí jednání a postoupí děkanovi
návrh na zastavení řízení.
(6) Komise posuzuje stejně pečlivě okolnosti svědčící pro zastavení i pokračování řízení.
(7) Děkan může jednání komise zastavit, pokud pracovní poměr pracovníka k Fakultě skončil.
(8) Závěrem se komise tajným hlasováním usnese na svém stanovisku ke všem bodům odst. 4. Hlasování musí
být přítomni všichni členové komise. Rozhodne-li komise jednomyslně, že pracovník jednal nečestně, navrhne děkanovi uzavřít řízení uložením sankce. Rozhodne-li komise, že se pracovník nečestného jednání
nedopustil, nebo není-li rozhodnutí komise jednomyslné, postoupí děkanovi návrh na ukončení řízení.
(9) Závěrečné poradě a hlasování komise nesmí být kromě členů komise přítomen nikdo jiný. O obsahu porady
se musí zachovat mlčenlivost.
(10) Předáním závěrečného rozhodnutí komise děkanovi končí komise svoji činnost.

Čl. 6
Způsob ukončení řízení a sankce
(1) Se závěrem jednání komise děkan pracovníka písemně seznámí.
(2) Postoupí-li komise děkanovi návrh na ukončení řízení podle čl. 5 odst. 8, děkan řízení ukončí.
(3) Navrhne-li komise děkanovi ukončit řízení sankcí, může děkan po projednání ve Vědecké radě uzavřít řízení
tím, že
a) pracovníku udělí napomenutí,
b) pracovníku udělí veřejné napomenutí,
c) rozváže s pracovníkem pracovní poměr.
(4) Při ukládání sankce děkan přihlíží k charakteru nečestného jednání, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke
způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož k projevené snaze o nápravu jeho následků.
(5) Napomenutí podle odst. 2 písm. a) je nejnižší sankcí. Děkan uděluje napomenutí osobně. Po uplynutí jednoho roku od udělení sankce je napomenutí zahlazeno.
(6) Veřejné napomenutí podle odst. 2 písm. b) je sankcí, kterou děkan uděluje osobně a současně zveřejní rozhodnutí o udělení veřejného napomenutí se zdůvodněním na úřední desce Fakulty. Děkan stanoví dobu, po
kterou může být udělení této sankce použito pro účely hodnocení pracovníka, zejména pro výši poskytnutého osobního příplatku. Tato doba nesmí přesáhnout pět let. Po uplynutí stanovené doby je sankce zahlazena.
(7) Pracovník, jemuž byla udělena sankce podle odst. 2 písm. a) nebo b) nesmí až do zahlazení sankce vykonávat funkci vedoucího zaměstnance.
(8) Při závažném porušení některého ustanovení čl. 9 odst. 4 písm. b) nebo c) Statutu může děkan podle odst. 2
písm. c) rozvázat s pracovníkem pracovní poměr k Fakultě výpovědí nebo okamžitým zrušením (§ 42 odst.
1 písm. b) a c) Zákoníku práce). Důvod výpovědi dané zaměstnavatelem (§ 44 odst. 2 Zákoníku práce) musí
být v souladu § 46 odst. 1 písm. e) nebo f) Zákoníku práce. Důvod okamžitého zrušení pracovního poměru
musí být v souladu s § 53 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce.
(9) Pro uložení sankce podle odst. 2 písm. c) je rozhodující posouzení skutku, který je předmětem řízení, podle
čl. 38 odst. 8.
(10) Rozhodnutím děkana o neuložení sankce nebo o uložení sankce podle odst. 2 je řízení skončeno.

Čl. 7
Rozhodnutí
(1) Pokud komise ukončila svoji činnost podle čl. 5 odst. 10 a řízení nebylo zastaveno, předloží děkan na nejbližším zasedání Vědecké rady
a) zápis o jednání komise,
b) návrh svého rozhodnutí o způsobu ukončení řízení včetně navrhované sankce.
(2) Pracovník i bývalí členové komise jmenovaní pro dané řízení mají právo se projednání zápisu o jednání
komise a návrhu rozhodnutí děkana ve Vědecké radě zúčastnit.
(3) Vědecká rada se vyjadřuje k návrhu děkana na rozhodnutí o způsobu ukončení řízení včetně navrhované
sankce.
(4) Po vyjádření Vědecké rady děkan řízení ukončí s přihlédnutím k vyjádření Vědecké rady.
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Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. schválil návrh tohoto Řádu dne 29. května
2000 Akademický senát Fakulty.
(2) Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. schválil tento Řád dne 5. června 2000 Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně.
(3) Tento Řád nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně.

V Brně, dne 29. května 2000
Doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
předseda senátu

Doc. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
děkan
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