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Čl. I 
Preambule 

Účelem této směrnice je definice statutu a jednacího řádu Etické komise pro výzkum na 
AMBIS vysoké škole, a.s. (dále jen „Komise“ a „AMBIS VŠ“).  

Hlava I 
Statut Komise 

 
Čl. II 

Vznik Komise 

Etická komise výzkum na AMBIS VŠ dohlíží na zachovávání etických zásad výzkumu 
a  tvůrčí činnosti v rámci školy. Komisi zřizuje rektor jmenováním jejích členů. 

Čl. III 
Působnost Komise 

(1)  Komise je nezávislým multidisciplinárním orgánem a je nedílnou součástí systému pro 
zajištění kvality a dodržování etických standardů při výzkumu na AMBIS VŠ.  

(2)  Komise se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na AMBIS VŠ zahrnujícího 
zejména lidské subjekty a zvířata. 

(3)  Komise jedná na podnět navrhovatele, resp. hlavního řešitele výzkumného projektu 
vyžadujícího posouzení, který je zaměstnancem nebo studentem AMBIS VŠ, nebo 
z vlastní iniciativy.  

Čl. IV 
Členství v Komisi 

(1)  Členství v Komisi vzniká jmenováním. Členy Komise jmenuje rektor na návrh prorektora 
pro výzkum. Členové Komise mají povinnost aktivně se podílet na její činnosti.  

(2)  Členem Komise může být pouze osoba:  

a) vyjádří souhlas se svým členstvím v Komisi, 

b) přijme povinnost mlčenlivosti o obsahu posuzovaných projektů tak, aby nemohlo dojít 
ke zneužití informací obsažených v projektu,  

c) se zaváže předem deklarovat jakýkoliv střet zájmu, kdykoliv by k němu mohlo dojít 
v  souvislosti s členstvím v Komisi. 

(4)  Činnost Komise řídí její předseda, v jeho jiný pověřený člen Komise. Předsedu Komise 
jmenuje rektor.  

(5) Členství v Komisi zaniká odstoupením člena na jeho vlastní písemnou žádost nebo 
odvoláním rektorem.  
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Čl. V 
Činnost Komise 

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

a bezpečnosti všech osob a zvířat, které se účastní výzkumu.  

(2) Základní činností Komise je dohled nad uplatňováním a dodržováním etických standardů 
výzkumu prováděném na AMBIS VŠ a zahrnujícím lidské subjekty (včetně práce s 
biologickým materiálem lidského původu) a zvířat.  

(3) Při Komisi může působit odborník, příp. odborníci na právní otázky etiky výzkumu, kteří 
poskytují odborné stanovisko k souladu posuzovaných projektů s právními předpisy. Tito 
odborníci nejsou členy Komise.  

(4) Komise v rámci své působnosti na AMBIS VŠ zejména:  

a) zajišťuje, že všechny výzkumné projekty z jakýchkoliv důvodů vyžadující posouzení 
etických aspektů, které jí byly předloženy k vyjádření, budou hodnoceny 
kompetentním, objektivním a nezávislým procesem;  

b) posuzuje, zda Komisi předložený návrh výzkumného projektu je v souladu s etickými 
standardy, a vydává o tom písemné vyjádření;  

c) je oprávněna monitorovat průběh výzkumného projektu, ke kterému vydala 
doporučující vyjádření;  

d) posuzuje, zda výzkum prováděný na AMBIS VŠ zahrnující lidské subjekty (včetně 
práce s biologickým materiálem lidského původu) a zvířata odpovídá etickým 
standardům a zda je přitom respektována důstojnost, svoboda, zdraví, kvalita života 
a bezpečnost všech osob účastnících se výzkumu;  

e) věnuje zvláštní pozornost ochraně zranitelných nebo závislých osob, které se účastní 
výzkumu.  

(5) Komise poskytuje na vyžádání výzkumným pracovníkům AMBIS VŠ a studentům 
konzultace týkající se rozeznávání možných etických rizik ve výzkumu a relevantních 
preventivních nebo nápravných opatření.  

Hlava II 
Jednací řád Komise 

 
Čl. VI  

Jednání Komise 

(1) Jednání Komise svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti pověřený člen Komise (dále 
jen „Předseda“).  

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

(3) Jednání Komise je neveřejné, nerozhodne-li Předseda jinak. Jednání se mohou účastnit 
na pozvání Komise odborníci, kteří poskytují Komisi stanoviska k projednávaným 
projektům, a další hosté, zejména řešitelé posuzovaných projektů.  

(4) Z jednání Komise je pořízen písemný zápis.  
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Čl. VII 
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 projednávaným návrhem střet 
zájmů. 

(3) O projektech může Komise hlasovat per-rollam bez předchozího projednání na zasedání 
Komise. Podmínky hlasování per-rollam stanoví Předseda.  

(4) Pro přijetí návrhu je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasujících. 

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

Čl. VIII 
Předkládání návrhů 

(1)  Návrhy výzkumných projektů jsou zasílány na e-mail vyzkum@ambis.cz. Žádosti 
o  posouzení projektů přijímá Komise průběžně.  

Čl. IX  
Projednávání projektů 

(1) Při hlasování o návrhu projektu si může Komise vyžádat odborné stanovisko 
k předloženému návrhu i s právními předpisy.  

(2) Komise vydává k posuzovaným návrhům projektů písemné stanovisko.  

(3) Komise ani další posuzující odborníci nesmí provádět žádné změny v předložených 
návrzích projektů.  

(4) V případě, že Komise doporučí ve svém stanovisku změnu projektu nebo změnu 
některého z doložených dokumentů (např. poučení a informovaného souhlasu), je 
odpovědností navrhovatele, zda tyto návrhy akceptuje a předloží Komisi k projednání 
pozměněné podklady.  

 

Čl. X  
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) Člen Komise, který v souvislosti s daným projektem deklaroval střet zájmů, nemůže o tomto 
projektu hlasovat.  
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Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu rektorem AMBIS VŠ. 

Čl. XII 
Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1 – správcovský výtisk 

(2) Výtisk č. 2 – výtisk na zápůjčku 

 


