
Standardní operační postup EK ONP  č. 2 

Ustavení, změny členů a zrušení EK ONP 

 

Cíl, účel SOP : specifikace ustavení, jmenování a odvolávání členů, funkcí EK, zrušení EK ONP  

Obsah SOP : Etická komise Oblastní nemocnice Příbram a.s. (dále EK ONP) je nezávislá komise, 

kterou ustavuje jako svůj poradní orgán statutární orgán - ředitel Oblastní nemocnice Příbram a.s..  

Ustavení EK ONP oznamuje ustavitel – ředitel ONP. Ustavení EK ONP je zveřejněno včetně statutu 

a jednacího řádu, seznamu členů a pracovních postupů na internetových stránkách ONP a.s.  

EK ONP má 10 členů. Je složena z lékařů různých odborností, středních zdravotnických pracovníků 

a osob bez zdravotnické kvalifikace. V EK ONP jsou   3 osoby, které nejsou v pracovním poměru nebo 

pracovně právním vztahu ke zdravotnickému zařízení. V EK ONP jsou zástupci obou pohlaví a různých 

věkových skupin. K vyloučení střetu zájmu nejsou členy EK ONP členové vrcholového managementu 

ONP ani předseda místní lékařské komory.  

Předsedu a členy EK ONP jmenuje po jejich předchozím písemném souhlasu, prohlášení a prokázání 
bezúhonnosti výpisem z Rejstříku trestů ředitel ONP. Před svým jmenováním musí každý člen EK ONP 
dát písemné prohlášení a souhlas (text viz příloha 1).  

Funkční období členů EK ONP je pětileté. Jejich jmenování je možné opakovaně. Odvolání člena 
komise je možné jen ze závažných důvodů, které podle ustavitele EK ONP brání výkonu jeho funkce 
nebo tehdy, kdy je třeba pro zajištění plnohodnotné práce komise pozměnit  její odborné složení. 
V případě této potřeby a na návrh předsedy EK ONP může ustavitel počet členů EK navýšit a  jmenovat 
podle návrhu předsedy další členy. Za účelem konzultací může EK ONP vytvořit při projednávání 
jednotlivých problémů, zadání resp. klinických hodnocení panel z řad odborníků – nečlenů EK ONP, 
kteří však nemají práva a povinnosti členů.  

Členství v EK ONP zaniká, jestliže se člen komise aktivně neúčastní činnosti komise bez udání důvodu 
po dobu 6 měsíců. Odstoupení z funkce člena komise z vlastního rozhodnutí je možné s předstihem 
nejméně 2 měsíců písemně do rukou předsedy EK ONP. Nové členy EK ONP do stanoveného počtu 
navrhuje předseda a jmenuje ředitel ONP.  

Orgány EK ONP jsou předseda jmenovaný ředitelem ONP, odpovědný za řádnou činnost EK. Jeho 

zástupcem je předsedou jmenovaný místopředseda EK, který zodpovídá za administrativní agendu, 

archivaci, korespondenci spolu s tajemníkem EK. Administrativní agendu, korespondenci, přípravu písemných 

materiálů, archivaci dokumentace EK ONP v souladu se zákonnými předpisy zajišťuje na návrh předsedy 

ředitelem určený tajemník EK ONP, který je za tuto svou činnost placen z prostředků ustavitele.  

Přílohou č.2 tohoto SOP je jmenovitý seznam členů a rozdělení funkci v EK ONP k datu poslední revize.  

O případném zániku EK ONP rozhoduje ustavitel, a pokud v rámci organizace v té době  probíhají 

klinické zkoušky, pak v souladu s platnými předpisy neprodleně informuje MZd resp. SÚKL a zajistí 

předání a uchování dokumentace o klinických zkouškách etické komisi  pověřené těmito orgány 



k výkonu působnosti zaniklé EK ONP. Zajistí archivaci veškeré dokumentace EK ONP po zákonem 

stanovenou dobu.  

Datum platnosti SOP :  Dnem ustavení EK  tj. 1.7.2004   

Perioda revizí :   5 let  

Datum poslední revize :    20.2.2020  

Datum příští revize : k   20.2.2025 

Autor SOP  :    Libuše Hofmanová 

Revizi SOP schválil :    Etická komise na svém zasedání dne  20.2.2020  

Rozdělovník :   1. statutární zástupce   2. předseda EK ONP 

                          3. všichni členové EK ONP ( 2. – 10.) 4. tajemník EK ONP 

Způsob uložení SOP č.2  :  originál -  tajemník EK 

Způsob stažení neplatného SOP č.2  :  stažení neplatných výtisků podle rozdělovníku provádí tajemník EK 

k určenému datu a současně nahrazuje platnou verzí 

Způsob provedení archivace neplatného SOP č.2 :  originál ukládá pod označením a uvedením důvodu 

stažení do archivu EK tajemník EK 

Osoba odpovědná za rozdělování, stahování a archivaci platných i neplatných SOP č.2  :   tajemník EK 

 

 

 

               MUDr. Petra Mertová                                                          MUDr. Stanislav Holobrada 

           předsedkyně etické komise                                                                                 ředitel ONP a.s.   

 

 

 

 

 

Přílohy :    Příloha 1   Písemné prohlášení člena EK ONP  

                 Příloha 2  Jmenný seznam členů a rozdělení funkcí EK ONP  

 



Příloha 1 :  

Písemný souhlas se jmenováním členem lokální etické komise Oblastní nemocnice 

Příbram a.s.  

 

Souhlasím se jmenováním členem etické komise Oblastní nemocnice Příbram a.s. a současně 

souhlasím :  

 

1) Zdržím se vyjádření k žádostem o vydání souhlasu  s prováděním klinického hodnocení na 

jehož provádění bych mohl mít osobní zájem a rovněž nebudu vykonávat odborný dohled nad 

takovým klinickým hodnocením. Vznik osobního zájmu neprodleně oznámím etické komisi.  

 

2) Souhlasím se zveřejněním svého členství v etické komisi a dalších skutečností 

vyplývajících z činnosti a členství v etické komisi podle zákona 269/2003 Sb. včetně jeho 

prováděcích předpisů.  

 

3) Budu zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, které se dozvím v souvislosti 

se svým členstvím v etické komisi.  

 

V souvislosti se svým jmenováním prokáži svou bezúhonnost předáním výpisu z trestního 

rejstříku (pořízeného na náklady organizace) do …… na sekretariát ředitele ON Příbram a.s. 

Jsem si vědom toho, že pokud toto neučiním musí být k ………mé jmenování zrušeno.  

 

 

 

 

 

Dne                                                             Podpis člena etické komise  

 

 

 



 

Příloha č.2  

 

Seznam členů etické komise ON Příbram a.s. k 20.2.2020 s uvedením funkcí 
a profesního zaměření.  

 

 

MUDr. Petra Mertová                  předseda EK                   lékařka gastroenterologie  

Paní   Alena Simonidesová          místopředseda EK          důchodce, mimoústavní                  

Paní   Libuše Hofmanová            tajemník EK                 technický pracovník  

MUDr. Radek Bodnár          člen EK                           primář očního oddělení  

MUDr. Ondřej Jeřábek                člen EK                           lékař  kardiologie, mimoústavní  

Paní Simona Sadílková       člen EK   úřednice, mimoústavní   

Mgr. Hana Maršíková                  člen EK                           vedoucí lékárny  

Mgr. Markéta Slezáková             člen EK                           zdravotně sociální pracovnice  

Mgr. Hana Uherková                   člen EK                           úseková sestra  - ONM 

Bc. Vlasta Smetanková                člen EK                                supervizor komise pro tvorbu standardů  

 

 


