
 

  

Zápis z 73. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 17. října 2017 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; 
doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan 
Sokol, Ph.D., CSc. 
Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: PhDr. Jiří Rajlich 
Počet omluvených členů: 1 
 
Přítomní hosté: žádní 
Počet přítomných hostů: 0 
 
Omluvení hosté: žádní 
Počet omluvených hostů: 0 

Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Josef Mička; Mgr. Vítězslav Suchomel; 
Mgr. Andrea Šigutová; Mgr. Tomáš Zavadil 
Počet přítomných osob zařazených v Sekretariátu: 4 

Omluvené osoby zařazené v Sekretariátu: žádné 
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. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 367 - odvolání pana M. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262001674/11/2015-1322, ze dne 22.12.2015; 

4.2. spis č. 383 - odvolání pana JUDr. J. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003510/12/2016-1322, ze dne 29.02.2016;  

4.3. spis č. 364 - odvolání pana Ing. K. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002696/12/2015-1322, ze dne 22.12.2015;  

4.4. spis C č. 29 - rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, 262000030/11/2012-1027, ze dne 14.06.2012, kterým byla zamítnuta 
žádost pana P. P. o vydání osvědčení;  

4.5. spis D č. 3 - návrh pana V. M. na obnovu řízení ve věci rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, 262000077/11/2014-1027, ze dne 21.08.2014;  
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4.6. spis D č. 4 - návrh pana V. M. (za otce R. M.) na obnovu řízení ve věci rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, 262000318/11/2014-1027, ze dne 29.01.2014 a rozhodnutí 
Etické komise, čj. 8484/2014-EKO, ze dne 13.06.2014 (spis č. 124 – odvolání pana 
V. M., za otce R. M.); 

4.7. spis D č. 5 - návrh pana V. M. (za matku H. M.) na obnovu řízení ve věci rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, 262000319/11/2014-1027, ze dne 29.01.2014 a rozhodnutí 
Etické komise, čj. 8483/2014-EKO, ze dne 18.06.2014 (spis č. 123 – odvolání pana 
V. M., za matku H. M.);  

4.8. spis č. 433 - odvolání pana O. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003602/12/2016-1322, ze dne 01.09.2016;  

4.9. spis č. 500 - odvolání paní V. Č., roz. S. (za manžela J. Č.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262004407/16/2017-1322, ze dne 20.07.2017. 
 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, z důvodu dřívějšího odchodu jednoho člena 
Etické komise z jednání, navrhl schválení programu jednání Etické komise, který byl změněn 
v bodě 4., a to v  pořadí projednávaných spisů takto: 

4.1. spis č. 364 - odvolání pana Ing. K. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002696/12/2015-1322, ze dne 22.12.2015;  

4.2. spis č. 500 - odvolání paní V. Č., roz. S. (za manžela J. Č.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262004407/16/2017-1322, ze dne 20.07.2017;  

4.3. spis č. 433 - odvolání pana O. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003602/12/2016-1322, ze dne 01.09.2016;  

4.4. spis C č. 29 - rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, 262000030/11/2012-1027, ze dne 14.06.2012, kterým byla zamítnuta 
žádost pana P. P. o vydání osvědčení;  

4.5. spis č. 367 - odvolání pana M. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262001674/11/2015-1322, ze dne 22.12.2015;  

4.6. spis č. 383 - odvolání pana JUDr. J. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003510/12/2016-1322, ze dne 29.02.2016;  

4.7. spis D č. 3 - návrh pana V. M. na obnovu řízení ve věci rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, 262000077/11/2014-1027, ze dne 21.08.2014;  

4.8. spis D č. 4 - návrh pana V. M. (za otce R. M.) na obnovu řízení ve věci rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, 262000318/11/2014-1027, ze dne 29.01.2014 a rozhodnutí 
Etické komise, čj. 8484/2014-EKO, ze dne 13.06.2014 (spis č. 124 – odvolání pana 
V. M., za otce R. M.);  

4.9. spis D č. 5 - návrh pana V. M. (za matku H. M.) na obnovu řízení ve věci rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, 262000319/11/2014-1027, ze dne 29.01.2014 a rozhodnutí 
Etické komise, čj. 8483/2014-EKO, ze dne 18.06.2014 (spis č. 123 – odvolání pana 
V. M., za matku H. M.).  

 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 73. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise.  

Pro Proti Nehlasovalo 

7 0 0 

 

2. Kontrola plnění úkolů 
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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 předal slovo tajemníku Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který informoval o tom, 
že Sekretariát Etické komise obdržel předvolání Městského soudu v Praze na den 
02.11.2017, ve věci žaloby pana M. J. proti rozhodnutí Etické komise ze dne 
18.06.2013, čj. 7871/2013-EKO. Zároveň členům Etické komise připomněl průběh 
správního řízení v této věci a uvedl, že o výsledku soudního řízení bude referovat 
na listopadovém jednání Etické komise. 
Dále tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, zrekapituloval úspěšný průběh 
slavnostního předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu. 
Následně postoupil slovo Mgr. Andree Šigutové, která seznámila členy Etické komise 
s obsahem děkovných dopisů oceněných účastníků odboje a odporu proti komunismu 
a jejich rodinných příslušníků. V této souvislosti se opětovně ujal slova předseda Etické 
komise, Mgr. Jiří Kaucký a tlumočil písemné poděkování od vedoucího Úřadu vlády 
ČR, Ing. Pavla Dvořáka a rovněž jménem Etické komise odeslanou odpověď na jeho 
dopis. Poté předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, osobně poděkoval za přípravu 
a organizaci slavnostního předávání ocenění. 
Na závěr předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, sdělil přítomným členům 
naplánované termíny zasedání Etické komise v měsíci lednu. Po diskusi členů Etické 
komise bylo jednomyslně odsouhlaseno jednání Etické komise dne 23.01.2017.  
 

Členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 364 - odvolání pana Ing. K. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002696/12/2015-1322, ze dne 22.12.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.2. spis č. 500 - odvolání paní V. Č., roz. S. (za manžela J. Č.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262004407/16/2017-1322, ze dne 20.07.2017 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 

4.3. spis č. 433 - odvolání pana O. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003602/12/2016-1322, ze dne 01.09.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.4. spis C č. 29 - rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, 262000030/11/2012-1027, ze dne 14.06.2012, kterým byla zamítnuta 
žádost pana P. P. o vydání osvědčení - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí 
spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 367 - odvolání pana M. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001674/11/2015-1322, ze dne 22.12.2015 - usnesení o zastavení řízení - bylo 
přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 
neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.6. spis č. 383 - odvolání pana JUDr. J. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003510/12/2016-1322, ze dne 29.02.2016  - usnesení o zastavení řízení - bylo 
přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 
neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.7. spis D č. 3 - návrh pana V. M. na obnovu řízení ve věci rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, 262000077/11/2014-1027, ze dne 21.08.2014 - bylo přijato rozhodnutí, 
které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné; 

4.8. spis D č. 4 - návrh pana V. M. (za otce R. M.) na obnovu řízení ve věci rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, 262000318/11/2014-1027, ze dne 29.01.2014 
a rozhodnutí Etické komise, čj. 8484/2014-EKO, ze dne 13.06.2014 (spis č. 124 – 
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odvolání pana V. M., za otce R. M.) - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí 
spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.9. spis D č. 5 - návrh pana V. M. (za matku H. M.) na obnovu řízení ve věci rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, 262000319/11/2014-1027, ze dne 29.01.2014 a rozhodnutí 
Etické komise, čj. 8483/2014-EKO, ze dne 18.06.2014 (spis č. 123 - odvolání pana 
V. M., za matku H. M.) - 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


