
 

 

Zápis z 63. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 7. února 2017 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; 
MVDr. Jiří Liška; doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich; Ludmila Rakušanová; 
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; JUDr. Martina Plachá; Mgr. Vítězslav Suchomel; 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 25 – podnět pana M. L. k zahájení přezkumného řízení ke spisu č. 165 - 
odvolání pana M. L. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262002842/12/2014-
1027, ze dne 04.08.2014; 

4.2. spis č. 308 - odvolání paní L. D., roz. S. (za otce B. S.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262001302/11/2015-1322, ze dne 17.06.2015; 

4.3. spis č. 311 - odvolání paní Z. Ž., roz. M. (za manžela PhDr. A. Ž.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262000325/11/2015-1322, ze dne 07.07.2015; 

4.4. spis č. 333 - odvolání pana J. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001749/11/2015-1322, ze dne 25.09.2015; 

4.5. spis č. 336 - odvolání pana P. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002664/12/2015-1322, ze dne 26.08.2015; 

4.6. spis č. 348 - odvolání pana B. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004174/14/2015-1322, ze dne 26.10.2015; 

4.7. spis č. 395 - odvolání pana PaedDr. R. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002293/12/2015-1322, ze dne 17.08.2015; 
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4.8. spis č. 435 - odvolání/ žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti pana O. Č. ve věci 
osvědčení Ministerstva obrany ČR, čj. 262003432/12/2016-1322, ze dne 25.08.2016. 

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 63. 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, přivítal přítomné a předal slovo tajemníku 
Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který zrekapituloval úspěšný průběh slavnostního 
předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu a přednesl děkovný 
dopis jednoho z oceněných účastníků.  
Následně se v této souvislosti opětovně ujal slova předseda Etické komise, Mgr. Jiří 
Kaucký, který tlumočil poděkování od vedoucího Úřadu vlády ČR, Ing. Pavla Dvořáka.  
Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, se také zmínil o své účasti, 
jakožto zástupce Etické komise, na pohřbu předsedkyně Konfederace politických 
vězňů, MUDr. Naděždy Kavalírové.  
Poté předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, postoupil slovo tajemníku Etické 
komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který informoval přítomné členy Etické komise o otázce 
personálního zabezpečení činnosti Sekretariátu Etické komise. Uvedl, že v prosinci 
2016 úspěšně proběhlo výběrové řízení dle zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, 
na neobsazené služební místo na oddělení Sekretariátu Etické komise. Vybraný 
pracovník posílí řady Sekretariátu ode dne 01.03.2017. 
Tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, rovněž upozornil přítomné členy Etické 
komise na plánovanou schůzku se zástupci Ministerstva obrany, která se uskuteční 
dne 09.02.2017, a o jejímž výsledku podá na příštím jednání Etické komise zprávu. 
Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, vyzval člena Etické komise, prof. PhDr. 
Jana Sokola, CSc., Ph.D., k prezentaci návrhu dopisu osobního charakteru, který by 
mohl být adresován některým účastníkům řízení, jejichž odvoláním nebylo Etickou 
komisí vyhověno. Dle návrhu předsedy Etické komise, Mgr. Jiřího Kauckého by mohl 
být připojován k současně odesílanému zamítavému rozhodnutí Etické komise. 
 
Výše uvedené informace vzali přítomní členové Etické komise na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis C 25 – podnět pana M. L. k zahájení přezkumného řízení ke spisu č. 165 - 
odvolání pana M. L. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262002842/12/2014-
1027, ze dne 04.08.2014 – 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. spis č. 308 - odvolání paní L. D., roz. S. (za otce B. S.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262001302/11/2015-1322, ze dne 17.06.2015 - bylo přijato rozhodnutí, 
které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné; 
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4.3. spis č. 311 - odvolání paní Z. Ž., roz. M. (za manžela PhDr. A. Ž.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262000325/11/2015-1322, ze dne 07.07.2015 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 

4.4. spis č. 333 - odvolání pana J. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001749/11/2015-1322, ze dne 25.09.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.5. spis č. 336 - odvolání pana P. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002664/12/2015-1322, ze dne 26.08.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.6. spis č. 348 - odvolání pana B. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004174/14/2015-1322, ze dne 26.10.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.7. spis č. 395 - odvolání pana PaedDr. R. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002293/12/2015-1322, ze dne 17.08.2015 - bylo přijato usnesení, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.8. spis č. 435 - odvolání/ žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti pana O. Č. ve věci 
osvědčení Ministerstva obrany ČR, čj. 262003432/12/2016-1322, ze dne 25.08.2016 - 
bylo přijato usnesení, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


