
 
Rektorský výnos č. 13/2018  

 

JEDNACÍ ŘÁD ETICKÉ KOMISE PRO VÝZKUM UNIVERZITY 
HRADEC KRÁLOVÉ 

 

Článek 1 

Vznik a působnost Etické komise pro výzkum Univerzity Hradec 
Králové 

(1) Etická komise pro výzkum Univerzity Hradec Králové (dále jen „Komise“) 
je zřízena rektorem na základě čl. 8 Organizačního a vnitřního řádu 
Univerzity Hradec Králové.  

(2) Komise je nedílnou součástí systému pro zajištění kvality a dodržování 
etických standardů při výzkumu na Univerzitě Hradec Králové (dále jen 
„UHK“). 

(3) Komise se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na UHK 
zahrnujícího zejména lidské subjekty (včetně práce s biologickým 
materiálem lidského původu), ale i ostatní činnosti vyžadující posouzení 
z etického hlediska.  

(4) Posouzení etických aspektů výzkumu se provádí zejména: 

- v případě, že se výzkum jakýmkoliv způsobem dotýká lidského 
subjektu (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu); 

- schválení etickou komisí vyžaduje poskytovatel finanční podpory 
(např. výzkumné projekty typu H2020 aj.); 

- schválení etickou komisí je podmínkou možnosti publikace 
v renomovaných odborných časopisech. 

(5) Posouzení etických aspektů výzkumu prováděného v rámci závěrečných 
prací studentů UHK je realizováno pouze ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech.  

(6) Komise jedná na podnět žadatele, kterým je zpravidla akademický 
pracovník nebo student UHK. 

(7) Komise při posuzování výzkumu postupuje v souladu s principy 
svobodného výzkumu a vychází přitom zejména z usnesení Vlády České 
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republiky ze dne 17. srpna 2005 č. 1005, kterým vzala na vědomí Etický 
rámec výzkumu, a z doporučení Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. 

 

Čl. 2 

Členství v Komisi 
(1) Členství v Komisi vzniká jmenováním. Členy Komise jmenuje rektor na 

funkční období, které je shodné s funkčním obdobím rektora UHK. Členové 
Komise mají povinnost aktivně se podílet na její činnosti. 

(2) Komise má pět stálých členů, z nichž jeden je předsedou komise. Předsedu 
Komise jmenuje rektor na návrh většiny všech členů Komise. Komise je 
složena tak, aby byla schopna zajistit kompletní posouzení předkládaných 
žádostí z etického hlediska. 

(3) Členem Komise může být pouze osoba, která: 

a) vyjádří souhlas se svým členstvím v Komisi a se zveřejněním svého členství 
v Komisi a dalších skutečností vyplývajících z činnosti a členství v Komisi; 

b) se zaváže k mlčenlivosti o obsahu posuzovaných žádostí tak, aby nemohlo 
dojít ke zneužití informací obsažených v posuzované žádosti; 

c) se zaváže předem deklarovat jakýkoliv střet zájmu, kdykoliv by k němu 
mohlo dojít v souvislosti s členstvím v Komisi, tj. zdrží se vyjádření 
k žádostem, na jejichž kladném vyřízení má osobní zájem. 

(4) Člen Komise může být jmenován i opakovaně. Seznam členů Komise 
je zveřejněn na webových stránkách UHK. 

(5) Členství v Komisi zaniká odstoupením člena na jeho vlastní písemnou 
žádost, uplynutím funkčního období nebo odvoláním rektorem. 

 

Čl. 3 

Činnost Komise 
(1) Posláním Komise je zajištění ochrany důstojnosti, svobod, zdraví, kvality 

života a bezpečnosti všech osob, které se účastní výzkumu. 

(2) Administrativní a technické činnosti potřebné pro fungování Komise 
zajišťuje tajemník, který není členem Komise. 

(3) Komise v rámci své působnosti na UHK zejména zajišťuje, že všechny 
výzkumné projekty, které jí byly předloženy k vyjádření, budou hodnoceny 
kompetentním, objektivním a nezávislým procesem. Komise při hodnocení 
věnuje zvláštní pozornost ochraně zranitelných nebo závislých osob, které 
se výzkumu účastní. 
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Čl. 4 

Postup při předkládání žádosti 
(1) Žadatelem o posouzení je hlavní autor/řešitel výzkumného projektu, 

kterým je zpravidla akademický pracovník, příp. student UHK. 

(2) Náležitosti žádosti o posouzení Komisí jsou uvedeny v Příloze tohoto řádu 
(dále jen „žádost“). 

(3) Žádost je zaslána tajemníkovi Komise elektronicky. Ten jí zaeviduje 
a se všemi podklady předá předsedovi Komise.  

 

 Čl. 5 

Projednávání žádosti 
(1) V případě, že předmětem žádosti je posouzení projektu, je možné 

ji projednat za předpokladu, že jde o projekty, jejichž řešení ještě nebylo 
zahájeno a lhůta pro projednání žádosti před zahájením projektu je 
dostatečná. 

(2) V průběhu řešení lze projednávat pouze revize již schválených projektů. 

(3) V případě, že projekt byl zahájen před ustanovením Etické komise UHK a je 
potřebné jej posoudit etickou komisí, je možné výjimečně posoudit tento 
projekt i v jeho průběhu. 

(4) Předseda Komise poté, kdy obdrží od tajemníka žádosti s podklady, oznámí 
zbývajícím členům, že byla přijata žádost a zároveň jim žádost i s podklady 
zašle k předběžnému posouzení.  

(5) Komise se může po dohodě obrátit na konzultanta/konzultanty s žádostí 
o jeho/jejich odborné stanovisko. Konzultanty mohou být pouze odborníci 
uvedení na seznamu, který je pro tyto účely vypracován a zveřejněn na 
webových stránkách UHK.  

(6) Členové Komise zašlou ve stanovené lhůtě své předběžné vyjádření 
předsedovi Komise. 

(7) Komise vydává k projednávaným žádostem vždy písemné stanovisko, které 
si může po elektronicky učiněné výzvě vyzvednout osobně u tajemníka 
Komise, popř. mu bude zasláno poštou.  

 

 

 



4 
 

Čl. 6 

Zasedání Komise 
(1) Zasedání Komise svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím 

pověřený člen Komise. 

(2) Komise je usnášeníschopná pro účely posuzování žádosti, je-li přítomna 
nadpoloviční většina jejích členů. 

(3) Zasedání Komise je neveřejné, nerozhodne-li předseda jinak. Jednání se 
mohou účastnit konzultanti, kteří poskytují Komisi  odborná stanoviska 
k projednávaným žádostem, a na pozvání Komise další hosté, zejména 
žadatelé o posouzení. 

(4) Zasedání Komise se účastní tajemník, který o jednání pořizuje písemný 
zápis.  

(5) Zasedání se nesvolává v případě, že všichni členové Komise vyjádří 
k předložené žádosti souhlas dle čl. 5 odst. 6 a oslovení konzultanti kladné 
stanovisko (viz čl. 5 odst. 5). V takovém případě se postupuje dle čl. 7 odst. 
3 tohoto řádu a zasedání se nekoná. 

 
Čl. 7 

Hlasování Komise 
(1) Na zasedání hlasuje Komise aklamací, v odůvodněných případech může 

předseda rozhodnout o tajném hlasování. Hlasování Komise je vždy 
neveřejné. 

(2) Hlasování se neúčastní člen, který deklaroval v souvislosti s projednávanou 
žádostí střet zájmů. 

(3) O žádostech, ke kterým byla vydána jen stanoviska doporučující schválení 
Komisí (viz čl. 5 odst. 6), může Komise hlasovat per rollam bez 
předchozího projednání na zasedání Komise. O žádostech, k nimž bylo 
vydáno nejméně jedno nedoporučující stanovisko, lze hlasovat per rollam 
až po předchozím projednání takové žádosti na zasedání Komise. 
Podmínky hlasování per rollam stanoví předseda. 

(4) Pro přijetí návrhu je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasujících, 
u hlasování per rollam souhlas nadpoloviční většiny všech členů Komise, 
kteří nejsou ve střetu zájmů k projednávané žádosti. 

(5) Průběh a výsledky hlasování jsou zaznamenány v protokolu o hlasování. 
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Čl. 8 

Střet zájmů 
(1) Za střet zájmů se u členů komise považují zejména situace, kdy člen 

komise: 

a)    je navrhovatelem nebo členem řešitelského týmu projednávaného 
projektu; 

b)    má takové osobní či pracovní vazby na navrhovatele nebo další členy 
řešitelského týmu projednávaného projektu, které by mohly ovlivnit jeho 
nezávislost při projednávání tohoto projektu; 

c)    podává jako navrhovatel nebo další člen řešitelského týmu projekt do 
stejné soutěže, do níž je podáván projednávaný projekt (v případě soutěží 
větších grantových agentur se bere v úvahu pouze podávání do stejného 
panelu nebo oborové komise apod.). 

(2) Členové komise jsou povinni deklarovat případný střet zájmů při hlasování 
o dané žádosti. Člen komise, který v souvislosti s danou žádostí deklaroval 
střet zájmů, nemůže o této žádosti hlasovat. 

(3) Povinnost deklarovat případný střet zájmů mají rovněž konzultanti 
oslovení za účelem vydání odborného stanoviska dle čl. 5 odst. 5 tohoto 
řádu. 

 Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 
Tento řád Etické komise je platný a účinný dnem jeho podpisu a je vydán formou 
rektorského výnosu v souladu s Organizačním a vnitřním řádem UHK účinným od 
1. února 2018.  

 

Příloha – Žádost o posouzení Etické komise pro výzkum UHK 

  
V Hradci Králové dne 14. května 2018 
                                                                      
 
 
 
 

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., v.r. 
                                                                           rektor 
 

 



 
Příloha č. 1 Rektorského výnosu č. 13/2018 

 

Etická komise pro výzkum UHK 

Rokitanského 62 

500 03 Hradec Králové 

 
Věc: Žádost o posouzení Etické komise pro výzkum Univerzity Hradec 
Králové 

 
Předmět žádosti/název projektu/článku1 

 

Vážení, 

 

žádám o posouzení přiloženého projektu/článku (příloha č. 1) z hlediska jeho 
etické přípustnosti. 

 

- stručná charakteristika 
- doba realizace  
- místo realizace 
- případné přílohy 

 

V Hradci Králové dne 

 

Jméno a příjmení, titul a funkce žadatele 

Adresa: 

Email: 

Zaškrtnutím tohoto pole souhlasím se zveřejněním jména, příjmení, titulu, funkce žadatele 
a informace o kladném schválení žádosti na webových stránkách Etické komise pro výzkum 
UHK, a to za účelem usnadnění přístupu k těmto informacím zejména poskytovatelům 

finanční podpory či renomovaným odborným časopisům. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Další 
informace o zpracování osobních údajů více viz www.uhk.cz/gdpr. 

                                                           
1 Části textu psané kurzívou nahraďte vlastním textem. 


