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ETIKA je součástí vědecké práce = je součástí i návrhu projektu, 
ale kvalitní zpracování této části je často podceněno.   
 
Etické posouzení návrhu projektu se týká VŠECH financovaných 
projektů H2020.  

Účel: zajistit etický průběh výzkumu a dodržení všech pravidel  
         o etice výzkumu v H2020 

Pravidla jsou dána 
  -  zákonem o H2020 (čl. 19 – Etické principy),  
  -  pravidly účasti (čl. 12 a 13)  
  -  a jsou součástí Grantové dohody (čl. 34 – Etika) 
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ETIKA V PROJEKTECH  



Shrnutí:   Výzkum financovaný z H2020 musí být v souladu:  

• s etickými principy   

• odpovídající národní, EU i mezinárodní legislativou.  

• pokud probíhá výzkum mimo EU, musí být povolen v 
jakékoliv ze zemí EU.  

Každý z partnerů je odpovědný za identifikaci potenciálních 
etických aspektů a za vypracování a  použití odpovídajících 
postupů.  

Hodnotitelé berou v úvahu, zda je etická stránka projektu 
dostatečně popsána. 

Popis etických otázek návrhu projektu v části B není omezen 
počtem stránek! 
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ETIKA V PROJEKTECH 



Tři kroky posuzování návrhu projektu (Ethics Appraisal steps): 
 

1. Self-Assessement – v návrhu projektu – tabulka a popis  

2. Ethics Review – před finalizací grantové dohody (požadavky) 

i. An Ethics Screening 

ii. An Ethics Assessement – hloubková analýza 
                                       – následné požadavky, až nový WP o etice  

3. Ethics Check and Audit – vybrané projekty, až po podpisu GA  
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ETIKA V PROJEKTECH  



Návrh projektu:   v části A – tabulka 
      v části B5 upřesnění, dokumenty 

 

PŘEČTĚTE  PRŮVODCE !   =  Podrobné vysvětlení a pokyny 

„Participants portal“: on-line manual: cross cutting issues: etics 

 

Průvodce: „How to complete your ethics Self-Assesment“ 
        (aktualizován: 21/2/2018)  

   

 

Základní informační příručka (CZ)  

http://www.h2020.cz/cs/publikace/etika-v-projektech-h2020  
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1. ETHICS SELF-ASSESSEMENT 

http://www.h2020.cz/cs/publikace/etika-v-projektech-h2020
http://www.h2020.cz/cs/publikace/etika-v-projektech-h2020
http://www.h2020.cz/cs/publikace/etika-v-projektech-h2020
http://www.h2020.cz/cs/publikace/etika-v-projektech-h2020
http://www.h2020.cz/cs/publikace/etika-v-projektech-h2020
http://www.h2020.cz/cs/publikace/etika-v-projektech-h2020
http://www.h2020.cz/cs/publikace/etika-v-projektech-h2020
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Dotazy?  
 



Část B5 návrhu projektu - upřesnění, dokumenty 

Souhrn:  
 
* Popis jak navrhovaný projekt vyhovuje národní a evropské 
   legislativě, vyjádření etické komise, popis metodiky,  
   notifikace, autorizace  

* Detailní popis přístupu k řešení jednotlivých etických otázek 

* Metodologie výzkumu (týkající se etických částí) 

* Popis potenciálního dopadu výzkumu  
   (ŽP, stigmatizace populace, finanční dopady, zneužití….) 

* Risk-benefit analýza   
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1. ETHICS SELF-ASSESSEMENT 



Všechny projekty vybrané k financování (SC7) 

Posuzuje se zda:  

•  navrhovatelé dodrželi H2020 etické standardy  

•  je brána v úvahu odpovídající evropská/národní legislativa  

•  metodika výzkumu byla posouzena odpovídající etickou komisí  

•  navrhovatelé berou v úvahu etické aspekty a sociální dopady 
 navrhovaného výzkumu  

•  budou dodrženy odpovídající mezinárodní konvence,  
 smlouvy, deklarace  

•  cíle výzkumu jsou v rovnováze s navrženou metodikou    
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  2. ii.    ETHICS ASSESSEMENT 



Ethics Assessement – komplexní vyhodnocení 

Omezený počet projektů, hloubková analýza etických otázek  
 

Panel nejméně 4 nezávislých expertů na etiku (multidisciplinární, 
multisektorový, experimentální věda, klinická medicína, filosofie, 
teologie, právo …)  

Požadavky formulované experty – „conditional ethical clearence“ 

a. splnění před podpisem GA  

b. stanou se součástí GA – včetně deliverables  

 
Může být ještě opakované etické posouzení splnění požadavků 
před podpisem GA, případně podpis GA posunut.  
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  ETHICS ASSESSEMENT 



Příklady požadavků:  

• pravidelné zprávy o průběhu EK 

• najmutí nezávislého poradce pro etiku nebo ustavení  
 etické rady  

• naplánování etického auditu (i časový rámec)  

• poskytnutí dalších dokumentů/informací  

• adaptace metodologií výzkumu – uvedení do souladu  
 s etickými principy a odpovídající legislativou  

• provedení risk-benefit analýzy  
  

Požadavky musí být jasně formulované, včetně termínů splnění. 
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PODMÍNĚNÉ ETICKÉ POVOLENÍ  



 NĚKTERÉ SLEDOVANÉ OTÁZKY 

ETICKÉ PROBLEMATIKY 

v H2020 
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Zdroj:     „How to complete your ethics Self-Assesment“ 

 



•  Lidská embrya a kmenové buňky – podle národní legislativy 

•  Lidské tkáně/buňky – EU a národní legislativa  

•  Výzkum na zvířatech  

•  Lidé – účast dobrovolníků, pacientů, dětí, etnických skupin … 

•  Osobní data !  

•  Výzkum a účastníci projektů mimo zemí EU 

•  Životní prostředí, zdraví a bezpečnost (safety)  

•  Duální užití výsledků a výlučně civilní aplikace  

• Exklusivní zaměření na civilní aplikace   

•  Potenciální zneužití znalostí a dat   

•  Různé další etické otázky 
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Hlavní etické otázky  
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Návrh projektu, část B, oddíl 5    
5. Ethics and Security 

5.1 Etika – povinná část návrhu, pokud je odpověď „ANO“  
v tabulce části A;  
doporučení: komentujte v každém případě 
 

• Jak projekt splňuje národní legislativní požadavky země,  
kde budou řešeny části projektu dotýkající se etiky  

• Detailní vysvětlení: 

o Cílů a metodologie výzkumu  

o Potenciálních dopadů výzkumu (duální užití výsledků, 
poškození ŽP, stigmatizace určitých sociálních skupin, 
politická nebo finanční odvetná opatření, zlovolné užití) 

o Doložte potřebná potvrzení dle národní legislativy - 
potvrzení etické komise, notifikace práce s daty, zařízením 
…anglický souhrn, pokud dokument není anglicky 

o Doplnit analýzou rizik (risk-benefit) 



Vždy je nutno dodržet pravidla: 
  

–Zachování soukromí  

–Ochrany dat 

–Ochrany zdraví a bezpečnosti účastníků  
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LIDÉ – účast dobrovolníků, pacientů, 
            dětí, etnických skupin … 



Práce s lidmi:  

sbírání biologických vzorků, osobní data,  lékařské zákroky, 
rozhovory, pozorování, práce s dobrovolníky, sociální media ….  

 Vždy je třeba doložit informovaný souhlas  
(detailní informace účastníkům o procedurách, zacházení s jejich 
daty .. do návrhu dát vzor textu).  

 Účast dobrovolníků – jak jsou najímáni, vyhledáváni a 
informováni; dopady jejich výběru, zdravotní stav …. 
  Fyzická intervence (vzorky, zákroky, ..) – analýza rizik procedur, 
popis zacházení s biologickými vzorky, ….  

  Bezpečnost lidí – při práci, proškolení, zázemí, certifikace … 

 Užití dotazníků, rozhovorů, pokusů s dobrovolníky. 

 Souvisí často s etikou práce s osobními a citlivými daty.  
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LIDÉ – účast dobrovolníků, pacientů, 
            dětí, etnických skupin … 

Zmínit souhlas  s národní a EU legislativou 



DATA V PROJEKTECH  

•  všechna, na která se vztahují zákony  
– ochrana osobních a citlivých dat,  
– ochrana soukromí  
– dodržování základních lidských práv,  
– bezpečnost (utajované informace) 
– ……. 

 

• data vědecká , vysvětlit sekundární užití dat a informací 
shromážděných k jiným účelům (jiný projekt, zroj, oprávnění 
data užít ….), užití oficiálních souborů dat – IPR? ….,  

 

• rizika – kde je hledat ?  
–  v době trvání projektu (sbírání, anonymizace dat, užívání cizích 

dat, forma dat, uskladnění, přístup k datům – i partneři projektu, 
transfery dat (EU a mimo EU), možnost propojení kolekcí, …) 

–  po skončení projektu (skladování, forma, přístup, způsob 
likvidace, ukradení, zneužití, propojení s jinými daty ….)  
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OSOBNÍ A CITLIVÁ DATA V PROJEKTECH  

• Ochrana osobních dat – jedna z priorit EK 
přísná legislativa EU i národní   

• Nová EU legistativa - Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)  

• Vymezení pojmů, desatero pro zpracování – www.uoou.cz ;  

• Osobní údaj – informace, která může vést k identifikace FO 
přímou nebo nepřímou cestou 

• Příklady osobních údajů: jméno, adresa, identifikační číslo, email, 
CV, číslo bankovního účtu nebo telefonu, zdravotní záznamy atd.  

• Zpracování (manuální nebo strojové)osobních údajů, příklady:  

vytváření seznamů pro emaily, seznamy účastníků, vytváření databází, 
údaje o mzdách, časový výkaz práce, plánování projektu se jmény atd. 
V projektech se jedná například o zpracování údajů získaných 
v rozhovorech, videozáznamech, sledování polohy nebo zaznamenávání 
bydliště, při práci s dobrovolníky nebo pacienty. 

• Popsat sběr, užití dat, skladování, přístup, uchování, zničení ..  

• Doložit oprávnění, vzor informovaného souhlasu …. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://www.uoou.cz/


JAK ZACHÁZET S OSOBNÍMI ÚDAJI 
HLAVNÍ ZÁSADY 

• Legitimní a v souladu s právními předpisy a morálkou  

• Zdůvodněné (zákon, veřejná moc, souhlas dotčené osoby  

• Vymezení důvodu – účel zpracování  

• Forma, rozsah a doba uchování dat – odpovídající účelu zpracování  

• Zabezpečení souboru dat   (odpovídající rizikovosti dat) 

• Informace podané subjektu zpracování musí být srozumitelné, 
jednoznačné a v rozsahu odpovídajícím konkrétní situaci  

• Zpracování nesmí zasahovat do soukromí (důvod a oprávněnost 
sdílení či zveřejnění)  

• Po naplnění účelu je dána povinnost osobní údaje likvidovat  

• Předání dat mimo EU – pravidla a okolnosti (např. plnění smlouvy) 

 

• {Směrnice EU 216/680 – ochrana FO – zpracování osobích dat 
orgány (souvislost s trestnými činy, prevencí …..)}   
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• část výzkumu probíhá ve třetí zemi  
     (typ výzkumu nesmí být zakázán v EU, doporučení  
     spolupráce s nezávislým etickým expertem třetí země)  

• EU výzkumníci pracují ve třetí zemi – posouzení rizik, 
     bezpečnostní a zdravotní opatření, pojištění … 

•  účastníci nebo zdroje jsou ze třetí země  
     (posouzení rizik, riziko–prospěšnost), benefity pro třetí zemi   

•  dochází k transferu materiálu, (popsat + povolení?  
      exportní licence?)  

•  transfer dat do zemí mimo EU – specifická omezení,  
      nařízení GDPR; seznamy bezpečných zemí  

•  používání lokálních zdrojů, práce s lidmi, spolupráce  
      s místními autoritami  
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Země  mimo EU v projektech  



•  výzkum s (negativním) dopadem na ŽP nebo na  zdraví a  
      bezpečnost výzkumníků  

•  nežádoucí dopady užitých technologií 

•  nebezpečné látky:  
      chemikálie; biologický, radioaktivní a explozivní  materiál,  
      nanomateriály, trénink, autorizace, skladování, manipupace..  

•  nebezpečná zařízení (tlaková, výkonné lasery ….) 

•  výzkumné práce v terénu – bezpečnost účastníků i okolí,  
      procedury, povolení, trénink a instruktáž,  
      pečlivé záznamy o průběhu    

•  analýza riziko vs. prospěšnost, analýza rizik  

•  doložit bezpečnostní klasifikaci laboratoří, autorizaci,  

•  popsat bezpečnostní opatření (uznatelný náklad!),  
      proškolení , varování,  …legislativu   
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Životní prostředí , zdraví a bezpečnost  



•  specifický průvodce  

•  uvést legislativu  

•  import/export povolení, uvést omezení (látky, SW,  technologie) 

•  pozor na publikování výsledků (Open access  opt-out)  

•  transfer technologií, zařízení – omezení 

•  pozor - v sekci Management – analýza rizik – uvést opatření  
 v rámci projektu, pokud odpovídající partner neobdrží příslušná 
 povolení  

 

Podrobnosti:  

http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-
eu/dual-use-controls/index_en.htm  
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Duální užití  

http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/index_en.htm


•  specifický průvodce  

•  výzkum pro armádu nemůže být financován 

•  účastnit se může i armáda, ale cíle výzkumu musí být civilní  

•  obvyklé směry: CBRN, exploziva, boj proti terorismu,  

•  možné duální užití, ale cíle civilní  
 velmi podrobně vysvětlit civilní zaměření  
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Exklusivní zaměření na civilní aplikace  



•  specifický průvodce  

•  riziko zneužití nelze zcela eliminovat –  

•  analýza rizik spojených s metodikou výzkumu i výsledky 

•  opatření k eliminaci/snížení možnosti zneužití  

•  zvážit možnost neetického užití  

•  zvážit ohrožení projektu samého 

•  mohou modifikované výsledky či metodiky ohrozit lidi, ŽP, 
zvířata …   
 

Strategie jak předejít zneužití výsledků výzkumu - 10 stran 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/897
97/improper-use_en.pdf  
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Potenciální zneužití 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89797/improper-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89797/improper-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89797/improper-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89797/improper-use_en.pdf


• Research involving agents or equipment that could be 
directly misused for criminal, terrorist or unethical military 
purposes;  

• Research which creates knowledge that could be used for 
criminal, terrorist and unethical military purposes;  

• Research which can result in stigmatization and 
discrimination;  

• Application and development of surveillance technologies;  

• Data mining and profiling technologies.  
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Potenciální zneužití – hlavní oblasti  



ZDROJE INFORMACÍ – etika  

Účastnický portál – referenční dokumenty 

 

General guidance documents 

– How to complete your ethics self-assessment  !!! 

– Ethics in "Science with and for society" 

 

Domain-specific guidance notes 

– Guidance note — Research involving dual use items 

– Guidance note — Potential misuse of research results 

– Guidance note — Research focusing exclusively on civil 
applications 

– Guidance note — Research on refugees, asylum seekers & 
migrants 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/ethics
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-dual-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-dual-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-dual-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-dual-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-misuse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-misuse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-misuse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-misuse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-refugees-migrants_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-refugees-migrants_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-refugees-migrants_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-refugees-migrants_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-refugees-migrants_en.pdf


ZDROJE INFORMACÍ – ochrana dat  

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/law/index_en.htm  

 

http://www.uoou.cz/  

 

http://ico.org.uk/for_organisations/data_protection   

 

 

EU legislativa – 2016/629  (ve všech jazycích): 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1487073217139&uri=CELEX:32016R0679  

Nařízení EU Parlamentu, zrušení dříve platné směrnice 95/46/ES  
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ZDROJE INFORMACÍ – etika  

Etika pro výzkumníky  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89
888/ethics-for-researchers_en.pdf  

 

 

Evropská učebnice etiky pro výzkumníky – 212 stran  

http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/textbook-on-ethics-
report_en.pdf  
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DOTAZY? 
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