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Preambule 

ŠKODA AUTO Vysoká škola (dále jen ŠAVŠ) poskytuje rovné příležitosti všem svým akademickým 

pracovníkům, zaměstnancům a studentům a zaručuje všem spravedlivé a rovné zacházení, bez ohledu 

na jejich pohlaví, věk, národnost, rasu, sexuální orientaci, náboženské vyznání nebo kulturní odlišnosti. 

Dává jim prostor k plnému rozvoji v oblasti studia, pedagogické a administrativní práce, včetně 

výzkumné a tvůrčí činnosti. 

Vzdělávací, výzkumná a tvůrčí činnost na ŠAVŠ i vztahy lidí vůči sobě navzájem, vůči společnosti a vůči 

životnímu prostředí mají činit zadost obecně uznávaným mravním standardům, přičemž východiskem 

je tzv. zlaté pravidlo morálky: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi.“ 

V souladu se svým postavením na ŠAVŠ přijímají členové akademické obce a zaměstnanci ŠAVŠ tento 

Etický kodex, jímž se přihlašují k uvedeným hodnotám a postojům při reprezentaci a plnění 

mnohotvárného poslání vysoké školy. Svým jednáním se usilují přispívat k vážnosti a šíření dobrého 

jména ŠAVŠ a jejího zakladatele, akciové společnosti ŠKODA AUTO. 

ČÁST 1. Společné zásady 

1.1. Všichni členové akademické obce ŠAVŠ i ostatní zaměstnanci zachovávají při své činnosti zákony, 

právní předpisy a vnitřní předpisy ŠAVŠ. Usilují o vysoký standard etického jednání a dodržují 

pravidla vyplývající z tohoto kodexu. Neobhajují a nekryjí neetické chování. 

1.2. Pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti, studiu, administrativní práci či jiným svěřeným úkolům 

se věnují s plným nasazením. Své znalosti a dovednosti soustavně prohlubují a vhodným, 

přiměřeným způsobem je sdílejí v rámci akademické obce a využívají ke společensky prospěšným 

účelům. 

1.3. Respektují lidská práva a základní svobody, mezi něž patří právo na život a zdraví, nedotknutelnost 

osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, 

svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání a projevu, i svoboda vědeckého bádání. Snaží 

se předcházet jednání, jež by tato práva a svobody porušovalo. 

1.4. Ctí svobodu slova a aktivně podporují kritické myšlení, pluralitu a svobodnou výměnu názorů a 

informací. Kritiku a alternativní názor uplatňují ohleduplně a s respektem. 

1.5. Chovají se čestně a zdvořile ke všem lidem na akademické půdě a svým jednáním neomezují 

ostatní při výkonu práce na ŠAVŠ.  

1.6. Nevyužívají akademickou půdu pro uplatňování zájmů politických stran a hnutí. 

1.7. Varují se střetu zájmů a v případě, že taková situace nastane, vhodným ji způsobem oznámí a 

neprodleně ukončí jednání, které střet zájmů zakládá. 

1.8. Odmítají diskriminaci na základě rasy, etnického původu, národnosti, ideologie, náboženského 

vyznání, světového názoru, věku, pohlaví, sexuální orientace, fyzického handicapu, jazyka, 



společenského původu nebo majetkových poměrů. Vůči všem lidem jednají s respektem, bez 

ohledu na sociokulturní odlišnosti. Dodržují princip rovného přístupu a rovných příležitostí. 

Vystupují proti všem projevům zneužívání postavení a proti sexuálnímu obtěžování. 

1.9. Podporují pozitivní přístup k osobám se specifickými potřebami a zlepšování podmínek pro jejich 

zapojení v akademické komunitě. 

1.10. Bez souhlasu dotčené osoby nepořizují záznam jejího projevu nahráváním či fotografováním, 

takový záznam nešíří, ani neumožňují třetím osobám jeho šíření. 

1.11. Varují se korupčního jednání a při setkání s ním jej neprodleně nahlásí vedení školy. 

1.12. V souladu se svým postavením a zásadami ochrany životního prostředí ohleduplně využívají 

majetek školy a podle svých možností jej chrání před poškozením. Tento majetek nezneužívají k 

soukromým zájmům nebo k prospěchu osobnímu či prospěchu třetí osoby. Při práci s výpočetní 

technikou nepoužívají nelegální software a dodržují pravidla pro práci v počítačové síti školy.  

ČÁST 2. Pedagogická činnost 

2.1. Akademičtí pracovníci dbají na přiměřenost a únosnou míru svých pracovních nebo studijních 

závazků na ŠAVŠ i mimo ni, které by neměly přesáhnout 1,5 násobek plného pracovního úvazku. 

2.2. Jsou odpovědní za kvalitu vlastní výuky studentů v souladu s aktuálním stavem vědeckého 

poznání v daném oboru. Věnují se kolektivní, případně individuální výuce a výchově studentů, 

napomáhají rozvoji jejich samostatného a kritického myšlení, všestranně podporují jejich rozvoj, 

tvůrčí a publikační činnost, a pomáhají jim navazovat vnější kontakty, včetně kontaktů 

mezinárodních.  

2.3. Pro účely výuky také udržují vysokou kvalitu jimi poskytovaných studijních pomůcek, včetně jejich 

souladu s aktuálními výsledky vědeckého poznání. 

2.4. Jednají se studenty spravedlivě, komunikují s nimi otevřeným a korektním způsobem, neuchylují 

se k jejich podceňování, ponižování a jakémukoliv znevažování. 

2.5. Při hodnocení studentů postupují transparentně, objektivně a nezaujatě. 

ČÁST 3. Výzkumná a tvůrčí činnost 

3.1.  Akademičtí pracovníci zaměřují svoji výzkumnou a tvůrčí činnost na rozšiřování hranic lidského 

poznání, rozvoj vzdělanosti a oblast inovací. 

3.2. Při své vědecké a tvůrčí práci reflektují nejnovější vývoj ve svém oboru, odpovídají za přiměřenost, 

přesnost a objektivitu použitých metod a dbají na to, aby nedošlo k jejich zkreslování. Pečují o 

data, o jejich přesný popis a standardní způsoby jejich ochrany a archivace. Dbají o to, aby postupy 

i výsledky výzkumné a tvůrčí práce byly přezkoumatelné. 

3.3. Dodržují zásady ochrany duševního vlastnictví, a to jak při vlastní práci, tak i při nakládání s 

tvorbou druhých, a dbají na uvádění správné afiliace výsledků výzkumné a tvůrčí činnosti. Vytvoří-

li dílo v rámci svých pracovněprávních povinností, aplikují na něj režim zaměstnaneckého díla. 



3.4. Prezentují se jako autoři nebo spoluautoři výsledků pouze tehdy, jestliže jich sami dosáhli 

nebo k nim tvůrčím způsobem přispěli; důsledně se vyvarují jakékoliv formy plagiátorství. 

3.5. Prostředky svěřené na výzkum využívají účelně a efektivně. Jsou si vědomi své odpovědnosti vůči 

společnosti, zaměstnavateli i poskytovatelům, jejichž prostředky využívají. 

ČÁST 4.  Administrativa 

4.1. Administrativní zaměstnanci se řídí zásadami kolegiálního chování ke spolupracovníkům, dalším 

zaměstnancům ŠAVŠ, spočívajícími v respektování jejich osobnosti, práva na vyjádření 

nezávislého názoru a práva svobodné volby vlastního přístupu k akademickým činnostem, pokud 

není v rozporu s vnitřními předpisy a dalšími předpisy ŠAVŠ a za předpokladu, že tato volba je v 

souladu s normami obvyklými v daném oboru a s tímto kodexem. 

4.2. Se všemi partnery školy i návštěvníky jednají s respektem a vstřícně. 

4.3. K zásadám morálního jednání patří kolegiální chování ke studentům, založené na respektování 

osobnosti studentů, principu svobody přístupu ke vzdělání, postavení studentů jako 

právoplatných a rovnocenných členů akademické obce, a v neposlední řadě tvůrčí práce studentů 

prostřednictvím uznání jejich rovnocenného postavení autorů nebo spoluautorů při uplatňování 

a zveřejňování výsledků výzkumu a vývoje. 

4.4. Odmítají projevy diskriminace, či projevy nátlaku založeného na funkčním postavení. Neuplatňují 

postoj falešné kolegiality, spočívající v toleranci k případům porušování obecných morálních 

principů a pravidel tohoto kodexu. 

ČÁST 5. Studium 

5.1. Studenti si v intencích imatrikulačního slibu studiem na vysoké škole soustavně rozšiřují a 

prohlubují své znalosti a rozvíjí své schopnosti, aby se připravili na výkon povolání ve svém oboru. 

5.2. S každým a za všech okolností jednají čestně, otevřeně, s respektem, bez předsudků a jako rovní 

s rovným. 

5.3. Jsou si vědomi svých práv vyplývajících z postavení studenta, která řádně využívají, a zároveň jsou 

vázáni plněním povinností, spočívajícím v aktivní účasti na povinné výuce a v dodržování instrukcí, 

které jim v průběhu studia sdělují akademičtí a administrativní pracovníci ŠAVŠ v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy vysoké školy. 

5.4. Odmítají chování, které je v rozporu s etickými principy. Nedopouštějí se ponižování či nátlaku. 

5.5. Vyvarují se všech podob nečestného jednání v souladu s Pravidly řádného jednání studenta 

v průběhu všech klasifikačních procesů na ŠAVŠ v platném znění, která jsou přílohou tohoto 

Etického kodexu. 

5.6. Disciplinární přestupky studentů, mezi něž patří zejména: 

a) jakákoliv forma podvádění, opisování či neoprávněné spolupráce při plnění studijních 
povinností, jakož i další formy porušení akademické poctivosti,  



b) agresivní nebo jiné nevhodné chování vůči členům akademické obce nebo zaměstnancům 
vysoké školy,  
c) podkopávání věrohodnosti a dobrého jména vysoké školy 
 
jsou v gesci Disciplinární komise ŠAVŠ v souladu s Disciplinárním řádem ŠAVŠ v platném znění. 

 

5.7. Při významných příležitostech v souvislosti se studiem (imatrikulace, státní závěrečné zkoušky, 

promoce, apod.) jsou si vědomi důležitosti těchto událostí a svým chováním a oblékáním k nim 

adekvátně přistupují. 

ČÁST 6. Etická komise 

6.1. K posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu ŠAVŠ akademickými pracovníky a 

zaměstnanci ŠAVŠ se ustavuje Etická komise ŠAVŠ. K posuzování podnětů ve věci dodržování 

Etického kodexu ŠAVŠ studenty ŠAVŠ je příslušná Disciplinární komise ŠAVŠ. 

6.2. Podrobnosti týkající se ustanovení, složení a činnosti Etické komise ŠAVŠ upravuje Statut a jednací 

řád Etické komise ŠAVŠ. 

ČÁST 7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Všichni akademičtí pracovníci, zaměstnanci a studenti ŠAVŠ jsou povinni se s tímto Etickým 

kodexem seznámit a je pro ně závazný. Dokument je dostupný v Informačním systému ŠAVŠ. 

7.2. Pro poradenství či konzultace v záležitostech Etického kodexu se zřizuje e-mailová adresa 

eticky.kodex@savs.cz. 


