
 

Zápis z 41. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 2. června 2015 

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, Ph.D., CSc. 

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. Martina Horčičková; Mgr. Tereza Mazancová; Mgr. Petr Nobilis; 

Mgr. Andrea Šigutová; Mgr. Josef Štípský 

Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 5 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

pro informaci 

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

komise; 

3.2. pro informaci – slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti 

komunismu dne 2. června 2015; 

3.3. pro informaci – účast členů Etické komise na pietních aktech 

dne 26. a 27. června 2015; 
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         ke spisům 

3.4. pro informaci – dopis ministra obrany, MgA. Martina Stropnického, ke spisu č. 174 

- odvolání M. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262001711/11/2014-

1027, ze dne 25. června 2014; 

3.5. pro informaci/ ke schválení – spis č. 235 – žádost o prominutí zmeškání lhůty 

k podání odvolání paní J. J.; k odvolání paní J. J., roz. P. (za zesnulého manžela 

M. J.) proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262003322/12/2014-1027, 

ze dne 24. listopadu 2014; 

3.6. pro informaci/ ke schválení – přípis paní L. B. ze dne 14. května 2015; 

3.7. ke schválení – vrácení spisů Ministerstvu obrany. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis C4 – podnět pana V. B. k zahájení přezkumného řízení podaný dne 

19. dubna 2015; ke spisu č. 179 - odvolání V. B. proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, č. j. 262001896/11/2014-1027, ze dne 30. července 2014; 

4.2. spis č. 193 – odvolání paní J. K., roz. N. (za zesnulého manžela K. K.), 

proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262002883/12/2014-1027, ze dne 

15. září 2014; 

4.3. spis č. 208 – odvolání pana A. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002199/11/2014-1027, ze dne 29. října 2014;  

4.4. spis č. 209 - odvolání pana J. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002095/11/2014-1027, ze dne 27. října 2014; 

4.5. spis č. 223 – odvolání paní A. K., roz. P. (za zesnulého manžela S. K.), 

proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262003095/12/2014-1027, ze dne 

27. listopadu 2014; 

4.6. spis č. 225 – odvolání paní B. B., roz. H. (za zesnulého manžela J. B.), proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262002942/12/2014-1027, ze dne 

27. listopadu 2014; 

4.7. spis č. 226 – odvolání paní J. S., roz. P. (za zesnulého otce L. P.), 

proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262003007/12/2014-1027, ze dne 

27. listopadu 2014; 

4.8. spis č. 232 – odvolání pana PhDr. J. P., BSc. proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, č. j. 262003218/12/2014-1027, ze dne 29. prosince 2014; 

4.9. spis č. 233 – odvolání pana P. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002855/12/2014-1027, ze dne 16. prosince 2014; 

4.10. spis č. 238 – odvolání paní M. B., roz. K. (za zesnulého manžela J. B.), 

proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262003634/12/2014-1027, ze dne 

16. prosince 2014. 
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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 41. zasedání dle návrhu předsedy 

Etické komise. 

Pro Proti Nehlasovalo 

         9 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

pro informaci 

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

komise - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo tajemnici Etické 

komise, Mgr. Martině Horčičkové, která informovala přítomné členy Etické komise 

o aktuálním stavu realizace materiálního zabezpečení činnosti Etické komise ČR.  

3.2. pro informaci – slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti 

komunismu dne 2. června 2015 - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal 

slovo tajemnici Etické komise, Mgr. Martině Horčičkové, která přítomné členy 

Etické komise seznámila s plánovaným průběhem slavnostního předávání 

ocenění, včetně časového harmonogramu. Poté Mgr. Martina Horčičková předala 

slovo Mgr. Andree Šigutové, která přítomným přednesla seznam pozvaných hostů, 

kteří potvrdili svoji účast na slavnostním předávání ocenění. 

3.3. pro informaci – účast členů Etické komise na pietních aktech 

dne 26. a 27. června 2015 - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal 

slovo Mgr. Andree Šigutové, která podala podrobné informace 

o pietních aktech, které proběhnou v měsíci červnu 2015, na které jsou členové 

Etické komise srdečně zváni. 

 

         ke spisům 

3.4. pro informaci – dopis ministra obrany, MgA. Martina Stropnického, ke spisu č. 174 

- odvolání M. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262001711/11/2014-

1027, ze dne 25. června 2014 – Mgr. Tereza Mazancová seznámila členy Etické 

komise s obsahem dopisu ministra obrany, MgA. Martina Stropnického. Po 
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následné diskusi předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, navrhl usnesení v tom 

směru, že Etická komise bere na vědomí dopis ministra obrany. 

 

Usnesení: Etická komise schvaluje návrh předsedy Etické komise, Mgr. Jiřího 

Kauckého, v tom znění, že Etická komise bere na vědomí dopis ministra obrany, 

MgA. Martina Stropnického.  

 

Pro Proti Nehlasovalo 

9 0 0 

 

3.5. pro informaci/ ke schválení – spis č. 235 – žádost o prominutí zmeškání lhůty 

k podání odvolání paní J. J.; k odvolání paní J. J., roz. P. (za zesnulého manžela 

M. J.) proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262003322/12/2014-1027, ze 

dne 24. listopadu 2014 - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, navrhl 

usnesení v tom směru, že Etická komise bere na vědomí dopis ministra obrany, 

MgA. Martina Stropnického. Právnímu zástupci účastnice řízení bude na vědomí 

odeslán přípis, že nelze ze zákona lhůtu prominout.  

 

Usnesení: Etická komise schvaluje návrh předsedy Etické komise, Mgr. Jiřího 

Kauckého. 

 

Pro Proti Nehlasovalo 

9 0 0 

 

3.6. pro informaci/ ke schválení – přípis paní L. B. ze dne 14. května 2015 - tajemnice 

Etické komise, Mgr. Martina Horčičková; shrnula obsah přípisu paní L. B., který byl 

rozeslán na vědomí všem členům Etické komise před dnešním jednáním. 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, navrhl znění odpovědi paní L. B. Přípis 

paní L. B. je Etickou komisí chápán jako stížnost na nečinnost Ministerstva obrany; 

stížnost bude postoupena k vyřízení ministru obrany, neboť Etická komise není 

v této věci příslušná. 

 

Usnesení: Etická komise schvaluje návrh předsedy Etické komise, Mgr. Jiřího 

Kauckého. 
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Pro Proti Nehlasovalo 

9 0 0 

 

3.7. ke schválení – vrácení spisů Ministerstvu obrany - předseda Etické komise, Mgr. 

Jiří Kaucký, navrhl vrácení spisů k provedení přezkumného řízení Ministerstvu 

obrany. 

Usnesení: Etická komise schvaluje dle návrhu předsedy Etické komise, Mgr. 

Jiřího Kauckého, aby byly spisy vráceny Ministerstvu obrany. 

Pro Proti Nehlasovalo 

9 0 0 

 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis C4 – podnět pana V. B. k zahájení přezkumného řízení podaný dne 

19. dubna 2015; ke spisu č. 179 - odvolání V. B. proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, č. j. 262001896/11/2014-1027, ze dne 30. července 2014 - bylo přijato 

rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 

neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.2. spis č. 193 – odvolání paní J. K., roz. N. (za zesnulého manžela K. K.), 

proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262002883/12/2014-1027, ze dne 

15. září 2014 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu 

a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.3. spis č. 208 – odvolání pana A. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002199/11/2014-1027, ze dne 29. října 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.4. spis č. 209 - odvolání pana J. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002095/11/2014-1027, ze dne 27. října 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 223 – odvolání paní A. K., roz. P. (za zesnulého manžela S. K.), 

proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262003095/12/2014-1027, ze dne 

27. listopadu 2014 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu 

a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.6. spis č. 225 – odvolání paní B. B., roz. H. (za zesnulého manžela J. B.), proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262002942/12/2014-1027, ze dne 27. 
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listopadu 2014 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu 

a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.7. spis č. 226 – odvolání paní J. S., roz. P. (za zesnulého otce L. P.), 

proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262003007/12/2014-1027, ze dne 

27. listopadu 2014 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu 

a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.8. spis č. 232 – odvolání pana PhDr. J. P., BSc. proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, č. j. 262003218/12/2014-1027, ze dne 29. prosince 2014 - bylo přijato 

rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 

neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.9. spis č. 233 – odvolání pana P. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002855/12/2014-1027, ze dne 16. prosince 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.10. spis č. 238 – odvolání paní M. B., roz. K. (za zesnulého manžela J. B.), 

proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262003634/12/2014-1027, ze dne 

16. prosince 2014 - odvolání bylo projednáno, nebylo přijato rozhodnutí, budou 

doplněny podklady a případ bude znovu projednán na dalším jednání; s ohledem 

na zásadu neveřejnosti správního řízení je informace o jeho průběhu neveřejná. 

 

Zapisoval:      Schválil: 

  

Mgr. Martina Horčičková v. r.  Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

tajemnice Etické komise předseda Etické komise 

 


