
 

  

Zápis z 58. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 20. září 2016 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; JUDr. Stanislav Devátý, Dr.; 
PhDr. Marie Rút Křížková; JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; MVDr. Jiří Liška; Miloslav Nerad; 
Mgr. Miloš Rejchrt, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 
Počet přítomných členů: 9 

Omluvení členové: žádný 
Počet omluvených členů: 0 
 
Přítomní hosté: žádný 
Počet přítomných hostů: 0 
 
Omluvení hosté: žádný 
Počet omluvených hostů: 0 

Sekretariát: Mgr. Josef Mička; Mgr. Vítězslav Suchomel; JUDr. Martina Plachá; Mgr. Andrea 
Šigutová,  
Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 4 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické komise. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis C 21 – podnět pana M. K., předsedy O. s. P., k zahájení přezkumného řízení 
ve věci usnesení Ministerstva obrany ČR, čj. 262000306/11/2012-1027, ze dne 
02.11.2012, kterým bylo zastaveno řízení o žádosti pana P. K.;  

4.2. spis C 22 – podnět pana M. K. p. O. s. P., k zahájení přezkumného řízení ke spisu 
č. 232 - odvolání pana PhDr. J. P., BSc., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003218/12/2014-1027, ze dne 16.12.2014; 

4.3. spis č. 345 – odvolání pana L. T. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002616/12/2015-1322, ze dne 30.10.2015; 

4.4. spis č. 404 - odvolání paní H. D., roz. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004211/15/2016-1322, ze dne 24.05.2016; 

4.5. spis č. 288 - odvolání pana I. F. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003000/12/2015-7542, ze dne 17.04.2015; 

4.6. spis č. 291 - odvolání pana J. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001391/11/2015-7542, ze dne 29.04.2015; 
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4.7. spis č. 294 - odvolání pana B. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262002781/12/2015-7542, ze dne 27.05.2015; 

4.8. spis č. 300 – odvolání pana Z. Č proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262002074/11/2015-1322, ze dne 11.06.2015; 

4.9. spis č. 352 – odvolání pana Ing. J. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262003017/12/2015-1322, ze dne 30.11.2015. 

 
 
Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, navrhl schválení jednotlivých bodů 
dle předloženého programu jednání Etické komise. Dále navrhl odročení bodu 4.2. spis C 22 
– podnět pana M. K., předsedy O. s. P., k zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. čj. 262003218/12/2014-1027, ze dne 16.12.2014; ve věci žádosti 
PhDr. J. P. BSc.; 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 58. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise. 

Pro Proti Nehlasovalo 

9 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické komise – 
předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo tajemníku Etické komise, 
Mgr. Josefu Mičkovi, který informoval o podání vyjádření Etické komise k žalobám, tak 
jak byly schváleny Etickou komisí na minulém zasedání. Dále informoval, že dne 
12.09.2016 vláda ČR zvolila pana pana prof. Sokola a pana Mgr. Kauckého členy Etické 
komise na další funkční období, Mgr. Jiřího Kauckého opětovně vláda zvolila předsedou 
Etické komise. Dále tajemník Etické komise informoval o zařazení JUDr. Martiny Plaché 
do Oddělení sekretariátu Etické komise. Rovněž informoval Etickou komisi o uzavření 
dohod o pracovní činnosti pro zajištění chodu Oddělení sekretariátu Etické komise s p. 
L. M., J. V., D. K.   

Výše uvedené informace vzali přítomní členové Etické komise na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis C 21 – podnět pana M. K., předsedy O. s. P., k zahájení přezkumného řízení 
ve věci usnesení Ministerstva obrany ČR, čj. 262000306/11/2012-1027, ze dne 
02.11.2012, kterým bylo zastaveno řízení o žádosti pana P. K. – Etická komise se 
usnesla na znění vyřízení podnětu, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 
na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.2. případ přeložen na příští jednání; 
4.3. spis č. 345 – odvolání pana L. T. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262002616/12/2015-1322, ze dne 30.10.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.4. spis č. 404 - odvolání paní H. D., roz. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004211/15/2016-1322, ze dne 24.05.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.5. spis č. 288 - odvolání pana I. F. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003000/12/2015-7542, ze dne 17.04.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
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součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.6. spis č. 291 - odvolání pana J. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001391/11/2015-7542, ze dne 29.04.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.7. spis č. 294 - odvolání pana B. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002781/12/2015-7542, ze dne 27.05.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.8. spis č. 300 – odvolání pana Z. Č proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002074/11/2015-1322, ze dne 11.06.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.9. spis č. 352 – odvolání pana Ing. J. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003017/12/2015-1322, ze dne 30.11.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné. 
 

Zapisoval:              Schválil: 

 
Mgr. Josef Mička v. r. 

 
Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

tajemník Etické komise předseda Etické komise 
 
 


