
 

Zápis z 46. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 10. listopadu 2015 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; JUDr. Stanislav Devátý, Dr.; 

MVDr. Jiří Liška; Miloslav Nerad; Mgr. Miloš Rejchrt 

Počet přítomných členů: 6 

Omluvení členové: PhDr. Marie Rút Křížková; JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; prof. PhDr. Jan 

Sokol, CSc., Ph.D. 

Počet omluvených členů: 3 

 

Přítomní hosté: žádný 

Počet přítomných hostů: 0 

Omluvení hosté: žádný 

Počet omluvených hostů: 0 

Sekretariát: Mgr. Martina Horčičková; Mgr. Josef Mička, Mgr. Andrea Šigutová; Mgr. Josef 

Štípský 

Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 4 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

pro informaci 

3.1. pro informaci – zabezpečení činnosti Etické komise; 

3.2. pro informaci – účast členů Etické komise na pietním aktu dne 17. listopadu 2015. 
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4. Spisy k projednání:  

4.1. spis C7 – podnět pana R. E. k zahájení přezkumného řízení; ke spisu č. 160 - 

odvolání pana R. E. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000503/11/2014-1027, ze dne 26. června 2014; 

4.2. spis č. 237 – odvolání pana L. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002053/11/2015-7542, ze dne 15. ledna 2015; 

4.3. spis č. 240 – odvolání pana Č. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262003667/12/2015-7542, ze dne 15. ledna 2015; 

4.4. spis č. 254 – odvolání pana akad. arch. J. V. proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, č. j. 262000643/11/2015-7542, ze dne 15. února 2015; 

4.5. spis č. 255 – odvolání pana M. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000019/11/2015-7542, ze dne 20. února 2015; 

4.6. spis č. 292 – odvolání paní H. K., roz. M., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001817/11/2014-7542, ze dne 29. dubna 2015; 

4.7. spis č. 319 – odvolání paní Ing. M. Z., roz. S. (za otce A. S.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262002868/12/2015-7542, ze dne 17. dubna 2015. 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, navrhl schválení jednotlivých bodů dle 

předloženého programu jednání Etické komise. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 46. zasedání dle návrhu předsedy 

Etické komise. 

Pro Proti Nehlasovalo 

6 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci – zabezpečení činnosti Etické komise - předseda Etické komise, Mgr. 

Jiří Kaucký, předal slovo tajemnici Etické komise, Mgr. Martině Horčičkové, která 

informovala přítomné členy Etické komise o současné situaci na Sekretariátu Etické 

komise, včetně otázky personálního obsazení a činnosti Sekretariátu. 
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3.2. pro informaci – účast členů Etické komise na pietním aktu dne 17. listopadu 2015 - 

předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo Mgr. Andree Šigutové, která 

seznámila přítomné s časovým harmonogramem a dalšími organizačními 

záležitostmi týkajícími se pietního shromáždění k uctění památky obětí komunismu, 

které se uskuteční za přítomnosti některých členů Etické komise u Pomníku obětem 

komunismu na pražském Újezdě dne 17. listopadu 2015.  Rovněž uvědomila členy 

Etické komise o tom, že kontaktovala zástupce Konfederace politických vězňů 

a informovala je o této akci pořádané Etickou komisí. Na závěr sdělila, že 

komisařům, kteří přislíbili svoji účast na tomto pietním aktu, zašle na vědomí e-

mailovou zprávu s podrobnými informace o průběhu pietního shromáždění.  

 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis C7 – podnět pana R. E. k zahájení přezkumného řízení; ke spisu č. 160 - 

odvolání pana R. E. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000503/11/2014-1027, ze dne 26. června 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.2. spis č. 237 – odvolání pana L. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002053/11/2015-7542, ze dne 15. ledna 2015 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.3. spis č. 240 – odvolání pana Č. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262003667/12/2015-7542, ze dne 15. ledna 2015 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.4. spis č. 254 – odvolání pana akad. arch. J. V. proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, č. j. 262000643/11/2015-7542, ze dne 15. února 2015 - bylo přijato 

rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 

neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 255 – odvolání pana M. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000019/11/2015-7542, ze dne 20. února 2015 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.6. spis č. 292 – odvolání paní H. K., roz. M., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001817/11/2014-7542, ze dne 29. dubna 2015 - bylo přijato rozhodnutí, 



 4 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.7. spis č. 319 – odvolání paní Ing. M. Z., roz. S. (za otce A. S.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262002868/12/2015-7542, ze dne 17. dubna 2015 - 

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 

 

 

 


