ETICKÁ KOMISE
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

INFORMACE Z neformálního JEDNÁNÍ ETICKÉ KOMISE poř. číslo:
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
rok:

2
2015

Datum:

21. 9. 2015

Místo:

RB 365

Prezence:

1. Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
(předs.)
2. prof. Ing. Petr Berka, CSc.

přít.

5. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

oml.

přít.

6. Ing. Zdeněk Vondra

oml.

3. doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.

oml.

7. JUDr. Jan Vondráček

přít.

4. Ing. Stanislav Richter

oml.

8. Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.

přít.

Hosté:

Ing. Andreisová Lucie za F2 pověřená zast.

Program:
1.
2.

3.
4.

- Jednání proběhlo ve dvou skupinách bez hlasování v 10 a 11 hod.
Zahájení a zápis předsedy
- Omluva předsedy za jeho omyl v organizaci plánovaného jednání v 9 hod.
Informace o plnění úkolů
- Informace předsedy o účastí na světové konferenci PRME (UN Global
Compact) v červnu 2015.
- Informace předsedy o konferenci: „Manažerská odpovědnost a etika“ dne
17. 9. 2015 s úvodním vystoupení J.M. paní rektorky, vydáním publikace
a přípravou tematického skripta. Informace jsou pro zájemce postupně
zpřístupňovány na:
http://isbm.vse.cz/management-responsibilityethics/
- Předložení zápisu ZO VOS na VŠE, který v podání doc. Novotného
potvrzuje projednání etického kodexu VŠE. Připomínky rady ZO vzali
členové etické komise na vědomí¨. Bylo potvrzeno, že jejich zapracování
není možné bez otevření nových jednání senátu VŠE. V diskuzi také bylo
řečeno, že to ani není nutné, protože návrhy jsou obecného charakteru a
jsou obsaženy již v jiných závazných dokumentech školy.
Předání podnětu doc. Králíčka
- Podnět bude předmětem jednání příští schůze komise (viz příloha).
Role etické komise
- Zůstává úkol prověření vztahu etického kodexu a postavení EK ve vztahu
k disciplinárním komisím a etickým komisím fakult
- Požádáme o prověření vztahu etického kodexu vůči pracovně-právní
rovině
- Diskuze o potřebě posílení povědomí o existenci a poslání EK na VŠE mezi
zaměstnanci, studenty a veřejností.
- Prosíme o přesunutí webové prezentace EK z AS pod sekci rektorátu

5.

Návrh pro hledání dalšího setkání a programu proběhne mailovou cestou

6.

Ukončení
1|S t r á n k a

2|S t r á n k a

