
 

Zápis z 24. zasedání Etické komise ČR  

Datum: 29. dubna 2014 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., MVDr. Jiří Liška, 

Miloslav Nerad, PhDr. Marie Rút Křížková, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., 

Mgr. Miloš Rejchrt, JUDr. Stanislav Devátý, Dr., JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 

Počet přítomných členů: 9 

Omluvení členové: žádný 

Počet omluvených členů: 0 

Přítomní hosté: Mgr. Michal Uhl, Mgr. Světlana Ptáčníková, MUDr. Naděžda Kavalírová, 

Ing. František Šedivý 

Počet přítomných hostů: 4 

Omluvení hosté: Mgr. Kateřina Valachová, PhD., Mgr. Pavla Foglová 

Počet omluvených hostů: 2 

Sekretariát: Mgr. Martina Horčičková, Mgr. Tereza Mazancová, Mgr. Josef Štípský 

Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 3 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů: 

2.1. prezentace Etické komise 

2.2. nová podoba webových stránek Etické komise 

3. Různé: 

3.1. pro informaci  - realizace usnesení vlády č. 332 z roku 2012 

3.2. pro informaci - určení věcně příslušného nadřízeného správního orgánu 

ve vztahu k Ministerstvu obrany ČR 
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4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 120 - odvolání paní V. M. (žádost za zemřelého manžela F. M.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR č. j. 262000845/11/2013-1027 ze dne 

31. prosince 2013 

4.2. spis č. 123 - odvolání pana V. M: (žádost za zemřelou matku H. M.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR č. j. 262000319/11/2014-1027 ze dne 29. ledna 2014 

4.3. spis č. 124 - odvolání pana V. M. (žádost za zemřelého otce R. M.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR č. j. 262000318/11/2014-1027 ze dne 29. ledna 2014 

4.4. spis č. 126 - odvolání pana K. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262000134/11/2014-1027 ze dne 29. ledna 2014 

4.5. spis č. 127 - odvolání  pana J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262000425/11/2014-1027 ze dne 29. ledna 2014 

4.6. spis č. 128 – odvolání pana V. P. (žádost za zemřelého otce V. P.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR č. j. 262002078/11/2014-1027 ze dne 29. ledna 2014 

4.7. spis č. 129 – odvolání paní F. F. (žádost za zemřelého manžela J. F.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR č. j. 262002580/11/2014-1027 ze dne 31. ledna 

2014 

4.8. spis č. 130 – odvolání pana J. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262003479/11/2014-1027 ze dne 21. února 2014 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání 

Předseda Etické komise navrhl projednání jednotlivých bodů programu s tím, že bod 3.1. 

a bod 3.2. bude projednáván za přítomnosti náměstkyně Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 24. zasedání dle návrhu předsedy 

Etické komise. 

Pro Proti nehlasovalo 

9 0  0  

 

2. Kontrola plnění úkolů: 

2.1. prezentace Etické komise – Mgr. Horčičková informovala členy Etické komise 

o předložení návrhu prezentace Etické komise Mgr. Petru Rendekovi, 
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kterého požádala o grafickou úpravu letáku tak, aby byl v souladu s webovými 

stránkami Etické komise; 

2.2. nová podoba webových stránek Etické komise - Mgr. Horčičková informovala členy 

Etické komise o prováděných úpravách webových stránek Etické komise.  

 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, udělil slovo pozvaným hostům. 

MUDr. Naděžda Kavalírová poděkovala za pozvání a popřála hodně zdaru v práci.  

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 120 - odvolání paní V. M. (žádost za zemřelého manžela F. M.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR č. j. 262000845/11/2013-1027 ze dne 

31. prosince 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového 

materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.2. spis č. 123 - odvolání pana V. M. (žádost za zemřelou matku H. M.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR č. j. 262000319/11/2014-1027 ze dne 29. 

ledna 2014 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu 

a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.3. spis č. 124 - odvolání pana V. M. (žádost za zemřelého otce R. M.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR č. j. 262000318/11/2014-1027 ze dne 

29. ledna 2014 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu 

a ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.4. spis č. 126 - odvolání pana K. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262000134/11/2014-1027 ze dne 29. ledna 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 127 - odvolání  pana J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262000425/11/2014-1027 ze dne 29. ledna 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.6. spis č. 128 – odvolání pana V. P. (žádost za zemřelého otce V. P.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR č. j. 262002078/11/2014-1027 ze dne 

29. ledna 2014 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu 

a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.7. spis č. 129 – odvolání paní F. F. (žádost za zemřelého manžela J. F.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR č. j. 262002580/11/2014-1027 

ze dne 31. ledna 2014 - odvolání bylo projednáno, nebylo přijato rozhodnutí, 
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budou doplněny podklady a případ bude znovu projednán na dalším jednání 

a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je informace o jeho 

průběhu neveřejná; 

4.8. spis č. 130 – odvolání pana J. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262003479/11/2014-1027 ze dne 21. února 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné. 

 

S ohledem na absenci náměstkyně Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. po celou dobu jednání 

Etické komise z důvodu jiných pracovních závazků byl bod 3. programu přesunut na další 

jednání Etické komise. 

 

Zapisoval: 

 

 
Schválil: 

Mgr. Martina Horčičková v.r. Mgr. Jiří Kaucký v.r. 
tajemnice Etické komise předseda Etické komise 
 

 

 

 


