
 

Zápis z 22. zasedání Etické komise ČR  

Datum: 25. února 2014 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, PhDr. Prokop Tomek, Miloslav Nerad, PhDr. Marie Rút 
Křížková, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, Ph.D., JUDr. Stanislav 
Devátý, Dr., JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 
Počet přítomných členů: 8 

Omluvení členové: MVDr. Jiří Liška 
Počet omluvených členů: 1 

Přítomní hosté: Mgr. Jiří Dienstbier, Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., Mgr. Lukáš Jelínek 
Počet přítomných hostů: 3 

Omluvení hosté: Mgr. Pavla Foglová, PhDr. Emilie Benešová, Mgr. Světlana Ptáčníková 
Počet omluvených hostů: 3 

Sekretariát: Mgr. Martina Horčičková, Mgr. Tereza Mazancová, Mgr. Josef Štípský, 
Ivana Langmajerová, 
Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 4 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů: 

2.1. prezentace Etické komise (leták) (18/1.1.1.) 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - příprava slavnostního předávání ocenění dne 25. února 2014 

3.2. pro informaci - nová podoba webových stránek Etické komise 

3.3. pro informaci – realizace usnesení vlády č. 332 z roku 2012 

4. Spisy k projednání: 

4.1. Spis č. 114 - Odvolání pana J. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000989/11/2013-1027 ze dne 21. listopadu 2013. 

4.2. Spis č. 117 - Odvolání pana V. S. proti rozhodnutí Ministerstva  

obrany č. j. 262000298/11/2013-1027 ze dne 28. listopadu 2013. 
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4.3. Spis č. 118 - Odvolání pana F. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 

262002928/11/2013-1027 ze dne 20. prosince 2013. 

4.4. Spis č. 119 – Odvolání pana J. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 

262002928/11/2013-1027 ze dne 5. prosince 2013. 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, navrhl s ohledem na přítomnost hostů změnu 

v programu jednání tak, že body zůstávají číslovány dle navrhovaného programu jednání, 

avšak budou projednány v tomto pořadí: 

3. Různé 

3.3. pro informaci – realizace usnesení vlády č. 332 z roku 2012 

3.1. pro informaci - příprava slavnostního předávání ocenění dne 25. února 2014 

3.2. pro informaci - nová podoba webových stránek Etické komise 

2. Kontrola plnění úkolů: 

2.1. prezentace Etické komise (leták) (18/1.1.1.) 

4. Spisy k projednání v navrženém pořadí, tj. 4.1., 4.2., 4.3. a 4.4. 
Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 22. zasedání dle návrhu předsedy 
Etické komise. 

pro proti nehlasovalo 

8 0  0  

3. Různé 

3.3. pro informaci – realizace usnesení vlády č. 332 z roku 2012 – Mgr. Horčičková 

shrnula dosavadní plnění usnesení vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 332 ve vztahu 

k Sekretariátu Etické komise a ve vztahu ke členům Etické komise, a to vzhledem 

k plánovanému rozpočtu na rok 2014; Mgr. Dienstbier a Mgr. Valachová vzali 

informaci na vědomí a přislíbili, že se budou touto otázkou zabývat; předseda Etické 

komise krátce informoval o kompetenčním sporu mezi Etickou komisí a ministrem 

obrany a o problematice nahlížení do evidence obyvatel; 

3.1. pro informaci - příprava slavnostního předávání ocenění dne 25. února 2014 – Mgr. 

Horčičková shrnula časový harmonogram slavnostního předávání ocenění účastníkům 

odboje a odporu proti komunismu plánovaného dne 25. února 2014 ve 13:00 h 

v budově Úřadu vlády; 
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3.2. pro informaci - nová podoba webových stránek Etické komise – Mgr. Horčičková 

informovala členy Etické komise o spuštění webové stránky Etické komise ČR, 

www.etickakomisecr.cz, v nové podobě prezentované na předchozím jednání 

a informovala o provedených i plánovaných změnách; členové Etické komise vzali 

provedené úpravy na vědomí a učinili k nim připomínky, které budou Sekretariátem 

zohledněny; 

2. Kontrola plnění úkolů: 

2.1 prezentace Etické komise (leták) (18/1.1.1.) – po získání souhlasu s užitím 

fotografického materiálu bude leták předán tiskárně a po grafických úpravách poslán 

či předložen členům Etické komise ke schválení; 

4. Spisy k projednání: 

4.2. Spis č. 114 - Odvolání pana J. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000989/11/2013-1027 ze dne 21. listopadu 2013 – bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 

řízení je neveřejné. 

4.3. Spis č. 117 - Odvolání pana V. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000298/11/2013-1027 ze dne 28. listopadu 2013 – bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 

řízení je neveřejné. 

4.4. Spis č. 118 – Odvolání pana F. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 

262002928/11/2013-1027 ze dne 20. prosince 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je 

součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 

neveřejné. 

4.5. Spis č. 119 – Odvolání pana J. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 

262002928/11/2013-1027 ze dne 5. prosince 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je 

součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 

neveřejné. 

Zapisoval: 

 

Schválil: 

Mgr. Martina Horčičková, v. r. Mgr. Jiří Kaucký, v. r. 
tajemnice Etické komise předseda Etické komise 
 


