
 

Zápis z 35. zasedání Etické komise ČR  

Datum: 13. ledna 2015 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký (od 9:30 h); PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; JUDr. Stanislav 

Devátý, Dr.; PhDr. Marie Rút Křížková; JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; Mgr. Miloš Rejchrt; 

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 

Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: MVDr. Jiří Liška; Miloslav Nerad  

Počet omluvených členů: 2 

Přítomní hosté: Ing. František Šedivý, PhDr. Emilie Benešová; Mgr. Světlana Ptáčníková 

Mgr. Ondřej Matějka  

Počet přítomných hostů: 4 

 

Omluvení hosté: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. 

Počet omluvených hostů: 1 

Sekretariát: Mgr. Martina Horčičková; Mgr. Tereza Mazancová; Mgr. Petr Nobilis; Mgr. Josef 

Štípský  

Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 4 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. aktuální informace;  

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 171 – odvolání pana Mgr. J. K. (za pana A. H.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000564/11/2014-1027, ze dne 31. července 2014; 

4.2. spis č. 176 - odvolání pana S. G. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000153/11/2014-1027, ze dne 31. července 2014; 
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4.3. spis č. 188 - odvolání paní M. H., roz. A., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262003751/12/2014-1027, ze dne 14. srpna 2014;  

4.4. spis č. 190 – odvolání pana Ing. P. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000121/11/2014-1027, ze dne 22. září 2014; 

4.5. spis č. 197 - odvolání paní M. V., roz. H. (za pana plk. let. v. v. O. H. D.F.C.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000520/11/2014-1027, ze dne 11. září 

2014; 

4.6. spis č. 204 - odvolání pana Ing. E. Č. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002442/12/2014-1027, ze dne 14. října 2014. 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., v zastoupení předsedy 

Etické komise, Mgr. Jiřího Kauckého, zahájil jednání Etické komise a pozdravil hosty. 

PhDr. Marie Rút Křížková, požádala zařadit do předloženého návrhu programu jednání 

do bodu 3. různé – pro informaci – vyjádření k prošetření trestního oznámení. PhDr. 

Prokop Tomek, Ph.D. dal hlasovat o schválení programu jednání Etické komise ve znění 

doplněném o bod navrhovaný PhDr. Marií Rút Křížkovou. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 35. zasedání dle návrhu 

místopředsedy Etické komise. 

Pro Proti nehlasovalo 

7 0  0  

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - realizace usnesení vlády č. 332 z roku 2012 – místopředseda 

Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., předal slovo tajemnici Etické komise, 

Mgr. Martině Horčičkové, která informovala přítomné členy Etické komise 

o aktuálním stavu řešení materiálního zabezpečení Etické komise v souvislosti 

s nepřímou novelou zákona č. 262/2011 Sb. zákonem č. 250/2014 Sb., o změně 

zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě. Mgr. Horčičková dále 

informovala členy Etické komise o stavu vypořádání připomínek k technické novele 

zákona č. 262/2011 Sb. v mezirezortním připomínkovém řízení; dále členy Etické 

komise informovala, že Městským soudem v Praze byla dne 12. 1. 2014 
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postoupena prostřednictvím datové schránky Etické komisi k vyjádření žaloba pana 

Ing. J. D. proti rozhodnutí Etické komise, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany; oddělením sekretariátu Etické komise bude 

za Etickou komisi připraveno vyjádření k této žalobě. 

3.2. pro informaci - místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., následně 

předal slovo člence Etické komise, PhDr. Marii Rút Křížkové, která seznámila 

ostatní členy Etické komise s výsledky řízení na Policii ČR ve věci trestního 

oznámení pana V. H. PhDr. Marie Rút Křížkové informovala Etickou komisi, že 

Policie ČR seznala, že nebyl spáchán žádný trestný čin.  

 

Místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., udělil slovo pozvaným hostům 

PhDr. Emilii Benešové; předsedkyni Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. 

Ondřeji Matějkovi, 1. náměstkovi ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, a Mgr. 

Světlaně Ptáčníkové, ředitelce Archivu bezpečnostních složek, kteří informovali o aktuálním 

dění v Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek.  

 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval místopředsedovi Etické komise, 

PhDr. Prokopu Tomkovi, Ph.D., za řízení jednání Etické komise a omluvil svůj pozdní 

příchod z důvodu plnění naléhavých pracovních povinností. Následně poděkoval hostům 

za jejich účast na jednání Etické komise a za poskytnuté informace a rozloučil se s nimi. 

 

4. Spisy k projednání: 

 

4.1. spis č. 171 – odvolání pana Mgr. J. K. (za pana A. H.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000564/11/2014-1027, ze dne 31. července 2014; 

bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 

na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.2. spis č. 176 - odvolání pana S. G. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000153/11/2014-1027, ze dne 31. července 2014; odvolání bylo 

projednáno, nebylo přijato rozhodnutí, budou doplněny podklady a případ bude 

znovu projednán na dalším jednání; s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 

řízení je informace o jeho průběhu neveřejná; 

4.3. spis č. 188 - odvolání paní M. H., roz. A., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262003751/12/2014-1027, ze dne 14. srpna 2014; bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 



 4 

4.4. spis č. 190 – odvolání pana Ing. P. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000121/11/2014-1027, ze dne 22. září 2014; bylo přijato rozhodnutí, které 

je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 

řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 197 - odvolání paní M. V., roz. H. (za pana plk. let. v. v. O. H. D.F.C.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000520/11/2014-1027, ze dne 11. září 

2014; bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 

na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.6. spis č. 204 - odvolání pana Ing. E. Č. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002442/12/2014-1027, ze dne 14. října 2014; 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 

 

   

 


