Vý zkumný ústav p otravinářský Praha,
Radiová 7, 102 31 Praha 10,
čj.: 543/05

Etick ý k odex výzkumného ústavu.
I. Preambule
1. Tento kodex je základním dokumentem up ravujícím etická p ravidla p ro osoby vystup ující
jménem organizace Vý zkumný ústav p otravinářský Praha (dále jen „ústav“) a způsob uskutečňování
výzkumné a vý vojové činnosti. Etický kodex je závazný p ro všechny zaměstnance, příp adně i jiné
sp olup racovníky ústavu.
2. Vý zkumné a vý vojové činnosti ústavu jsou zaměřeny na rozvoj nový ch p oznatků v oborech
p otravinářské chemie a biochemie, techniky, technolo gie, inžený rství a výživy , vý zkum a vý voj v oblasti
p řírodních a technický ch věd, včetně p oskytování souvisejících služeb a p oradenských činností. Blíže
určuje činnosti ústavu listina, zakládající p rávní subjektivitu ústavu.
II. Základními etickými normami jsou:
Svoboda vý zkumu a odp ovědnost
Resp ektování názorové p lurality a tolerance
Resp ektování lidské důstojnosti a autonomie při výzkumu
Transp arentnost
Solid arita a sp olup ráce ve vý zkumu
Prosp ěšnost a nep oškozování, každé riziko výzkumu musí být vy váženo přínosem.
III. Ko dex
1. Při výzkumné a vý vojové činnosti ústavu je přísný zákaz:
a) užívat účasti dětí, zdravý ch dobrovolníků i pacientů ve výzkumný ch p rojektech zaměřený ch na
zdravotnictví,
b) jakéhokoliv vý zkumu zahrnujícího vězně a osoby s omezenou schop ností rozhodování,
c) p oužívání laboratorních zvířat,
d) zamlčování potenciáln ích rizik újmy na lidském zdraví, byť jen zhoršováním kvality životního p rostředí,
e) vy konávat činnosti způsobilé vyvolat újmu na lidském zdraví, způsobit zhoršení kvality životního
p rostředí, nebo vy konávat jiné činnosti, které jsou v rozp oru s p rávním řádem účinný m v České rep ublice.
2. Poznatky , příp adně p otřebné k výzkumné a vý vojové činnosti, p ro něž p latí zákaz p rovádění
výzkumu na lidech a zvířatech p odle předchozího ustanovení, získává ústav od vědecký ch institucí na tuto
činnost zaměřený ch, nebo od organ izací k této činnosti způsobilý ch.

3. Vý zkumná a vý vojová činnost ústavu je zaměřena k získávání nový ch p oznatků umožňujících
duchovní, materiální a další, nav azující rozvoj individua i sp olečnosti. Součástí této p ráce je řádná
součinnost s jiný mi vědecký mi institucemi a předávání vý sledků vědeck é práce k vy užití.
4. Posky tování služeb a p oradenský ch činností je zaměřeno především na podp oru a rozvoj
rentability p odnikání v oblasti p otravinářství (zejména malých a středních firem) up latňováním moderních,
p ořizovací cenou vý hodný ch a vy soce kvalitních technolo gií, způsobilý ch konkurence i na mezinárodním
trhu.
5. Provádět jakékoli činnosti ústavu v rozp oru se zákony a předp isy zákon p rovádějícími, v rozporu
s etickým kodexem vědce a tímto kodexem, je nepřípustné.
6. Vý sledky vědecké a vý vojové p ráce ústavu jsou publikovány
a) p ro vědeckou veřejnost pokud obsahují nové poznatky získané p odstatný m intelektuálním přisp ěním
p racovníků ústavu, nebo p okud to ukládají p rojekty řešený ch výzkumů, a p otom způsobem v p rojektech
stanovený m,
b) odlišný m způsobem se p rezentují p oznatky určené p ro osvětu a marketingovou činnost, avšak vždy tak,
aby nedocházelo k p lagiátorství či p orušení práv k duševním p roduktům jiný ch osob,
c) k možnosti souhrnného p osuzování činnosti ústavu jsou předep saný m způsobem p ravidelně
zp racovávány a zveřejňovány výsledky činnosti ústavu ve vý ročních a závěrečný ch zp rávách.
7. Pravidla p ro vlastnictví duševních p roduktů vyp lý vajících z vý zkumné a vědecké činnosti
(p atenty, vy nálezy atd.) stanovuje zákon. Je zcela nepříp ustné zákonnou úpravu nedodržovat, nebo
p odvádět obcházením zákona.
8. Závazky ústavu formulované ve smluvních vztazích musí, kromě jiných náležitostí, odp ovídat
těmto požadavkům:
a) smlouvy na p lnění ústavu lze uzavřít vý hradně k p rovedení výzkumných a vý vojových činností, nebo
p oskytnutí takový ch služeb, které jsou v souladu s oprávněními ústavu, odborný mi komp etencemi,
znalostmi a zkušenostmi jeho p racovníků či sp olup racovníků,
b) smlouvy zakládající p racovní p oměr, nebo jiný obdobný vztah, s pracovníky vědy a výzkumu zohledňují
zaměření vý zkumu a vý voje ústavu s tím, že nikdo nesmí bý t nucen k vy konávání vý zkumu a vývoje proti
svému svědomí.
9. Při plnění závazků ústavu na p rovedení výzkumný ch a vý vojový ch činností a při poskytování
služeb je ústav zejména zavázán:
a) p oužívat nejnovějších p oznatků vědy a techniky , při maximálním resp ektování p ožadavků a zájmů
objednatelů těchto p rací, v souladu s ostatními p ravidly uvedený mi v tomto etickém kodexu,
b) dodržovat a neobcházet p rávní normy regulující vztahy a p ostupy v záležitostech vlastnictví duševních
p roduktů vyp lývajících z výzkumné a vědecké činnosti (p atenty , vy nálezy atd.), zabezp ečovat a dodržovat
ochranu obchodního tajemství smluvních p artnerů, ochranu osobních d at a údajů.
10. Dodržování základních etický ch norem, formu lovaný ch v části II. tohoto kodexu, je p ovinností.

11. Záležitosti, tý kající se dodržování tohoto etického kodexu ústavu, p rojednává a řeší gremiální
p orada ředitele ústavu. Gremiální p orada v tom smy slu projedná i příp adné nabídky sponzoringu ústavu
jiný mi osobami. Závěry v záležitosti etického kodexu jsou vždy obsahem záp isu o jednání gremiální
p orady .
12. Kterákoli osoba může ve věci tohoto etického kodexu p ožádat o vy světlení, up latnit p odnět či
stížnost p ísemný m p odáním, doručený m osobně nebo p oštou na adresu sídla ústavu.
Praha, p rosinec 2005.

