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Etický kodex Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

Usnesení:

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství podle čl. 3 odst. 1
písm. p) Statutu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 17. října 2016 pod
č. 923 schvaluje tento Etický kodex Národního akreditačního úřadu pro
vysoké školství.

Schváleno na 4. řádném zasedání Rady NAÚ dne 20. dubna 2017.

Etický kodex Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
1. Účelem Etického kodexu Národního Akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále jen
„Akreditační úřad“) je vyjádřit etické standardy uplatňované na
- členy Rady Akreditačního úřadu1 (dále jen „Rada“),
- členy Přezkumné komise Akreditačního úřadu2,
- členy hodnoticích komisí3,
- členy dílčích komisí hodnoticích komisí4 a
- členy dalších komisí Akreditačního úřadu5,
(dále jen souhrnně „členové Akreditačního úřadu“), a to se zřetelem k tomu, že vysoké školy
jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého
poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním
a ekonomickém rozvoji společnosti6.
2. Členové Akreditačního úřadu vykonávají svou činnost ve veřejném zájmu jako službu
veřejnosti, s cílem pečovat o kvalitu a rozvoj vysokoškolského vzdělávání, tvůrčí činnosti
a souvisejících činností na vysokých školách.
3. Členové Akreditačního úřadu jednají odpovědně, s vědomím celospolečenského významu
činnosti Akreditačního úřadu, zvláště pro vysokoškolské vzdělávání a tvůrčí činnost, jednotlivé
vysoké školy, jejich akademické obce i uchazeče o studium.
4. Při své činnosti jednají členové Akreditačního úřadu pouze v rozsahu vyplývajícím z účelu
zřízení a z pravomocí Akreditačního úřadu.
5. Členové Akreditačního úřadu vykonávají svou činnost nezávisle na jakýchkoliv dalších
institucích a osobách, včetně těch, jež se podílejí na jejich nominaci a jmenování. Nepřipouštějí
ovlivňování své osoby vnějšími zájmy. Při komunikaci s účastníky řízení a dalšími osobami
jednají transparentně.
6. Svá stanoviska a hodnoticí závěry podávají členové Akreditačního úřadu v souladu s právními
předpisy a dobrými mravy, nestranně a objektivně, dle současné úrovně poznání a bez
účelového zkreslování. Při hodnocení postupují věcně, pečlivě, používají standardní kritéria
a argumentační postupy a za hodnotící závěry ručí svou odbornou ctí.
7. Při své činnosti jednají členové Akreditačního úřadu konzistentně v souladu se zásadami
rovného přístupu a legitimního očekávání. Ve shodných nebo podobných případech jednají tak,
aby mezi jednotlivými postupy a stanovisky nevznikaly rozdíly, jež není možno objektivně
odůvodnit.
8. Členové Akreditačního úřadu odmítají diskriminaci na základě rasy, etnického původu,
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národnosti, ideologie, náboženského vyznání, víry, světového názoru, věku, pohlaví, sexuální
orientace, fyzického handicapu, sociálního původu nebo majetkových poměrů. Vůči všem
jednají s respektem, bez ohledu na sociokulturní odlišnosti.
9. Členové Akreditačního úřadu se při své činnosti varují střetu zájmů a jakéhokoliv ovlivňování
svého rozhodování či postupů vyplývajícího ze střetu zájmů. Jsou si vědomi toho, že ke střetu
zájmů dochází zejména v případě, má-li člen Akreditačního úřadu pracovní vztah nebo
obdobný právní vztah k vysoké škole, jejíž vzdělávací nebo další činnost je posuzována nebo
hodnocena.
10. Členové Akreditačního úřadu nepodávají žádné informace týkající se názorů a postojů jiných
členů Akreditačního úřadu, vyjádřených na jednáních a ani o hlasování jednotlivých členů
Akreditačního úřadu.
11. Členové Akreditačního úřadu zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli
v souvislosti s plněním úkolů člena Akreditačního úřadu, jež by mohly poškodit nebo ohrozit
činnost jiných osob. Mlčenlivost se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na
korupční nebo jiná nezákonná jednání.
12. Tento Etický kodex se přiměřeně vztahuje také na pracovníky Kanceláře Akreditačního úřadu7,
kteří jsou jako zaměstnanci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
rovněž vázáni Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy.

V Praze dne 20. dubna 2017

prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.
předseda Národního akreditačního úřadu
pro vysoké školství
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