
 

  

Zápis z 67. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 23. května 2017 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; 
doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich; Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt; 
prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Počet přítomných členů: 8 

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

Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Josef Mička; JUDr. Martina Plachá; 
Mgr. Vítězslav Suchomel; Mgr. Andrea Šigutová; Mgr. Tomáš Zavadil 
Počet přítomných osob zařazených v Sekretariátu: 5 

Omluvené osoby zařazené v Sekretariátu: žádná 
Počet omluvených osob zařazených v Sekretariátu: 0 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické komise; 
3.2. ke schválení - Výroční zpráva Etické komise za rok 2016; 
3.3. ke schválení - změna Jednacího řádu Etické komise. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 466 - odvolání pana J. O. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004345/15/2017-1322, ze dne 31.01.2017;  

4.2. spis č. 173 - odvolání pana L. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003845/15/2016-1322, ze dne 17.05.2016;  

4.3. spis č. 331 - odvolání paní B. K., roz. P. (za otce J. P.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262002559/12/2015-1322, ze dne 27.08.2015;  

4.4. spis č. 341 - odvolání pana V. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000298/11/2015-1322, ze dne 25.09.2015;  

4.5. spis č. 369 - odvolání pana M. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262001940/11/2016-1322, ze dne 21.01.2016;  
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4.6. spis č. 374 - odvolání paní L. S., roz. Ř. (za manžela J. S.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262002750/12/2015-1322, ze dne 31.12.2015;  

4.7. spis č. 375 - odvolání pana P. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262004121/14/2015-1322, ze dne 10.07.2015;  
4.8. spis č. 384 - odvolání paní M. M. (za manžela J. M.), proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, čj. 262002593/12/2016-1322, ze dne 26.02.2016;  
4.9. spis č. 402 - odvolání pana B. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262002345/12/2016-1322, ze dne 18.04.2016;  
4.10. spis č. 470 - odvolání pana M. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262004368/16/2017-1322, ze dne 13.03.2017;  

4.11. spis č. 471 - odvolání pana V. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004369/16/2017-1322, ze dne 13.03.2017.  

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 67. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise. 

Pro Proti Nehlasovalo 

8 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 členy Etické komise 
a udělil slovo tajemníkovi Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který sdělil, že avizované 
jednání ve věci žaloby pana M. J. proti rozhodnutí Etické komise ze dne 18.06.2013, 
čj. 7871/2013-EKO, u Městského soudu v Praze dne 09.05.2017 bylo odročeno 
na neurčito, a to z důvodu zdravotní indispozice právního zástupce žalobce.  
 
Poté tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, postoupil slovo Mgr. Andree Šigutové, 
která seznámila přítomné členy Etické komise s plánovanými pietními akcemi, 
kterých se každoročně v měsíci červnu zúčastňují zástupci z řad členů Etické komise. 
Pozvánky s programem pietních shromáždění budou zaslány elektronicky všem 
členům Etické komise současně s žádostí o jejich vyjádření se ke své možné osobní 
účasti na těchto pietních setkáních. 
 

26.6.2017 10.00 SBPV 
Ďáblický hřbitov, Praha 8 
Čestné pohřebiště 
politických vězňů III. odboje 

pietní akt obětem rudého teroru 
z let 1948 až 1989 

27.6.2017 10.00 KPV 
Újezd, Praha 1 
Pomník obětem komunismu 

uctění památky obětí komunismu 

27.6.2017 13.00 KPV a VV Praha-Pankrác 
VV Praha-Pankrác 
autentické místo popravy 

uctění památky 
popravy JUDr. Milady Horákové 
a obětí politických procesů 
komunistického režimu 
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Následně se ujal slova předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, který obdržel 
pozvánku Konfederace politických vězňů na pietní akt „XXVIII. Jáchymovské peklo“, 
který se uskuteční ve dnech 26.–27.05.2017 a nabídl postoupení pozvánky ostatním 
členům Etické komise, kteří by projevili zájem zúčastnit se této akce. Za Etickou komisi 
projevil zájem o účast dr. P. Blažek. 
 
Výše uvedené vzali přítomní členové Etické komise na vědomí. 
 

3.2. ke schválení - Výroční zpráva Etické komise za rok 2016 - bylo navrženo schválení 
výroční zprávy Etické komise za rok 2016. 

Usnesení: Etická komise schvaluje výroční zprávu Etické komise za rok 2016. 
 

Pro Proti Nehlasovalo 

7 0 1 

 
3.3. ke schválení - změna Jednacího řádu Etické komise – proběhla diskuse přítomných 

členů Etické komise, na základě které byla novela dále doplněna, a následně bylo 
navrženo schválení konečného znění novely Jednacího řádu Etické komise.  

Usnesení: Etická komise schvaluje novelu Jednacího řádu Etické komise. 
 

Pro Proti Nehlasovalo 

8 0 0 

 
Na závěr předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval členu Etické komise, 
prof. PhDr. Janu Sokolovi, Ph.D., CSc., za odvedenou práci v uplynulém pětiletém 
funkčním období a popřál mu mnoho úspěchů při výkonu funkce i v následujících pěti 
letech. 
Poté se ujal slova tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, který vyjádřil poděkování 
za činnost předsedy Etické komise, Mgr. Jiřímu Kauckému, kterému rovněž v měsíci 
květnu skončilo první pětileté funkční období a bude ve funkci předsedy Etické komise 
nadále pokračovat. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 466 - odvolání pana J. O. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004345/15/2017-1322, ze dne 31.01.2017 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komise. Zároveň bylo navrženo požádat o expertní 
stanovisko bývalého člena Etické komise, JUDr. Stanislava Devátého, Dr. 
při projednávání tohoto případu. Následně o tom proběhlo hlasování všech přítomných 
členů Etické komise. 

Usnesení: Etická komise schvaluje, v souladu s čl. 8a novely Jednacího řádu Etické 
komise, žádost o expertní stanovisko JUDr. Stanislava Devátého, Dr. ve věci 
projednání odvolání pana J. O. 
 

Pro Proti Nehlasovalo 

8 0 0 

 
4.2. spis č. 173 - odvolání pana L. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262003845/15/2016-1322, ze dne 17.05.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné;  

4.3. spis č. 331 - odvolání paní B. K., roz. P. (za otce J. P.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262002559/12/2015-1322, ze dne 27.08.2015 - bylo přijato rozhodnutí, 
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které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné;  

4.4. spis č. 341 - odvolání pana V. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000298/11/2015-1322, ze dne 25.09.2015 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komise;  

4.5. spis č. 369 - odvolání pana M. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262001940/11/2016-1322, ze dne 21.01.2016 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 

se na další jednání Etické komise;  

4.6. spis č. 374 - odvolání paní L. S., roz. Ř. (za manžela J. S.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262002750/12/2015-1322, ze dne 31.12.2015 - nebylo 
přijato rozhodnutí, odročuje se na další jednání Etické komise;  

4.7. spis č. 375 - odvolání pana P. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262004121/14/2015-1322, ze dne 10.07.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné;  

4.8. spis č. 384 - odvolání paní M. M. (za manžela J. M.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262002593/12/2016-1322, ze dne 26.02.2016 - bylo přijato rozhodnutí, 
které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné;  

4.9. spis č. 402 - odvolání pana B. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002345/12/2016-1322, ze dne 18.04.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné;  

4.10. spis č. 470 - odvolání pana M. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004368/16/2017-1322, ze dne 13.03.2017 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komise;  

4.11. spis č. 471 - odvolání pana V. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004369/16/2017-1322, ze dne 13.03.2017 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komise.  

 

Zápis o jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu.  
 
 
Zapisoval:              Schválil: 

 
Mgr. Josef Mička v. r. 

 
Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

tajemník Etické komise předseda Etické komise 
 


