
Jednací řád Etické komise pro výzkum na FSS OU 

 

Článek 1 

Jednání Etické komise pro výzkum na FSS OU 

 

1. Předsedu Etické komise pro výzkum na FSS OU (dále jen „EKV“) si zvolí členové 

EKV ze svého středu na prvním zasedání, které svolává proděkanka pro vědu a 

výzkum nejpozději do jednoho měsíce od jmenování členů EKV. 

2. EKV zasedá podle potřeby. Zasedání svolává a řídí předseda EKV nebo jim pověřený 

člen EKV.  

3. EKV je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.  

4. Je-li člen EKV navrhovatelem nebo členem řešitelského týmu projednávaného 

výzkumného projektu/záměru je z projednávání daného projektu/záměru vyloučen 

z důvodu střetu zájmů.  Člen EKV může rovněž deklarovat střet zájmů ze 

subjektivních důvodů, v tomto případě je rovněž z projednávání daného 

projektu/záměru vyloučen. 

5. Bude-li z důvodu střetu zájmů z rozhodování vyloučeno tolik členů EKV, že komise 

nebude usnášeníschopná, nastoupí pro tento případ na jejich místo 

náhradník/náhradníci z řad akademických pracovníků FSS OU určený/í předsedou 

EKV, který/kteří ve střetu zájmů nebude/nebudou.  

6. Jednání EKV je neveřejné. Je-li to nutné, je EKV oprávněna vyžádat případné další 

podklady včetně stanovisek a vyjádření. Jednání se mohou účastnit další osoby, 

zejména odborníci poskytující EKV stanoviska k projednávaným návrhům, a to na 

pozvání EKV; o pozvání takových osob se usnáší EKV většinou hlasů přítomných 

členů. Jednání se vždy může účastnit navrhovatel předkládaného výzkumu. 

7. O jednání EKV včetně výsledku hlasování se pořizuje písemný záznam. Tento 

pořizuje tajemnice EKV, kterou je referentka pro vědu a výzkum FSS OU. Tajemnice 

EKV se účastní všech zasedání EKV, nemá však práva jmenovaných členů EKV. 

 

Článek 2 

Předkládání návrhů výzkumných projektů/záměrů 

 

1. EKV posuzuje návrhy výzkumných projektů/záměrů na podnět navrhovatele, resp. 

hlavního řešitele projektu/realizátora výzkumu (např. studenta či akademického 

pracovníka řešícího projekt v rámci Studentské grantové soutěže, studenta 

realizujícího výzkum v rámci vysokoškolské kvalifikační práce), jiného zaměstnance, 

studenta nebo z vlastní iniciativy. 

2. Návrhy výzkumných záměrů jsou EKV předkládány k posouzení prostřednictvím 

jejího předsedy. 

3. Náležitosti žádosti o posouzení EKV a termíny pro jejich předkládání jsou zveřejněny 

ve veřejné části internetových stránek FSS OU. 

 

 



 

Článek 3 

Hlasování Etické komise pro výzkum na FSS OU 

 

1. EKV hlasuje takto: 

a) Předseda i každý člen EKV má jeden hlas; 

b) K přijetí návrhu stanoviska je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů 

EKV; 

c) Na návrh předsedy nebo kteréhokoliv člena je hlasování tajné. 

2. EKV může hlasovat korespondenčně (dále jen „per rollam“) i bez předchozího 

projednání na zasedání komise. 

3. Rozhodování per rollam: 

a) předseda EKV zašle návrh vyjádření všem jejím členům na pracovní e-mailovou 

adresu; 

b) návrh vyjádření obsahuje podklady potřebné pro rozhodnutí a lhůtu pro vyjádření 

člena, nejméně však 7 dní.  

 

Článek 4 

Střet zájmů členů Etické komise pro výzkum na FSS OU 

 

1. Střet zájmů je člen EKV povinen ohlásit předsedovi EKV bezprostředně poté, co se o 

něm dozví, nejpozději na prvním zasedání, jehož předmětem je projednávání podnětu, 

v rámci něhož je daný člen ve střetu zájmů.  

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Jednací řád EKV byl projednán EKV dne 1. 3. 2019.  

2. Jednací řád EKV je závazný pro všechny členy EKV. 

3. Nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2019. 

 

 

 

 

V Ostravě 1. března 2019                                                           doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. 

                                                                                                      předseda EKV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpracovala: doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum FSS OU 

Rozdělovník: Portál OU 


