
 

Zápis z 47. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 15. prosince 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, 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. Barbora Benešová; Mgr. Martina Horčičková; Mgr. Josef Mička; 

Mgr. Vítězslav Suchomel; Mgr. Andrea Šigutová; Mgr. Josef Štípský 

Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 6 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

pro informaci 

3.1. pro informaci – zabezpečení činnosti Etické komise. 

4. k projednání: 

a) spis č. B45 - postoupení podání pro nepříslušnost – D. B. - podnět k zahájení 

přezkumného řízení ze dne 25. listopadu 2015, ve věci č. j. 262000980/11; 
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b) usnesení Ministerstva obrany ČR, č. j. 262002918/12/2015-1322, ze dne 

26. listopadu 2015, o postoupení podání níže uvedených účastníků řízení, 

podaných prostřednictvím jejich zástupce, ze dne 18. listopadu 2015 pro 

nepříslušnost ve věci: 

spis č. 213 – A. Z.; spis č. 216 – A. M.; spis č. 226 – J. S.; spis č. 227 – J. H.; spis 

č. 229 – L. H.; spis č. 236 – Z. R.; spis č. 239 – V. Z.; spis č. 251 – J. P.; spis 

č. 252 – A. D.; spis č. 253 – J. S.; spis č. 254 – J. V.; spis č. 259 – M. K.; spis 

č. 266 – M. Š.; spis č. 280 – J. N.; spis č. 292 – H. K.; spis č. 297 – E. V.; spis 

č. 312 – M. K.; spis č. 313 – M. M.; spis č. 314 – J. H.; spis č. 316 – J. K.; spis 

č. 321 – J. V.; spis č. 324 – J. H.; spis č. 328 – M. H.; č. 332 – J. M.; spis č. 335 – 

A. G.; 

c) C1 - podnět paní H. J. „k prohlášení nicotnosti vyřízení podnětu k provedení 

přezkumného řízení“ Etické komise č. j. 2891/2015-EKO ze dne 20. března 2015 

a č. j. 9806/2015-EKO ze dne 30. července 2015; 

C2 - podnět pana J. D. „k prohlášení nicotnosti vyřízení podnětu k provedení 

přezkumného řízení“ Etické komise č. j. 3969/2015-EKO ze dne 07. dubna 2015 

a č. j. 9812/2015-EKO ze dne 30. července 2015; 

C7 - podnět pana R. E. „k prohlášení nicotnosti vyřízení podnětu k provedení 

přezkumného řízení“ Etické komise č. j. 17875/2015-EKO ze dne 10. listopadu 

2015. 

d) spisy k projednání: 

4.1. spis č. 248 – odvolání paní R. M., roz. Ž. (za manžela E. M.), proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000011/11/2015-7542, ze dne 27. ledna 2015; 

4.2. spis č. 251 – odvolání pana J. P. (za matku H. P.), proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, č. j. 262000809/11/2015-7542, ze dne 13. února 2015; 

4.3. spis č. 252 – odvolání paní A. D., roz. R. (za manžela A. D.), proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262002827/12/2015-7542, ze dne 13. února 2015; 

4.4. spis č. 253 – odvolání paní J. S., roz. L., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001912/11/2015-7542, ze dne 13. února 2015; 

4.5. spis č. 256 – odvolání paní Mgr. L. Š., roz. B., proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, č. j. 262003795/13/2015-1027, ze dne 22.02.2015; 

4.6. spis č. 259 – odvolání paní M. K., roz. B. (za manžela J. K.), proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262003404/12/2015-7542, ze dne 20. února 2015; 

4.7. spis č. 280 – odvolání paní J. N., roz. H., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001889/11/2015-7542, ze dne 30. března 2015; 
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4.8. spis č. 313 – odvolání pana M. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001817/11/2014-7542, ze dne 29. dubna 2015; 

4.9. spis č. 316 – odvolání pana J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002423/12/2015-1322, ze dne 14. července 2015; 

4.10. spis č. 321 – odvolání pana J. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002481/12/2015-1322, ze dne 30. července 2015; 

4.11. spis č. 335 – odvolání paní A. G., roz. K. (za manžela S. G.), proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000153/11/2015-1322, ze dne 31. srpna 2015; 

4.12. spis č. 340 - odvolání pana P. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001706/11/2015-7542, ze dne 29. dubna 2015. 

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 47. zasedání dle návrhu předsedy 

Etické komise. 

Pro Proti Nehlasovalo 

9 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo tajemnici Etické komise, 

Mgr. Martině Horčičkové, která členům Etické komise představila nové zaměstnance 

Oddělení Sekretariátu Etické komise České republiky. 

Dále tajemnice Etické komise, Mgr. Martina Horčičková, seznámila přítomné členy 

Etické komise s tím, že Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR schválili zákon, 

kterým se umožňuje přístup do registrů, tedy do evidencí obyvatel a do dalších 

informačních systémů veřejné správy, mimo jiné i Etické komisi České republiky pro 

ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Zákon by měl být účinný 

od 1. ledna 2016. Členové Etické komise vzali výše uvedené skutečnosti na vědomí. 

 

 

 

 



 4 

3. Různé: 

pro informaci 

3.1. pro informaci – zabezpečení činnosti Etické komise – tajemnice Etické komise, 

Mgr. Martina Horčičková, informovala přítomné členy Etické komise o současné 

situaci na Sekretariátu Etické komise, včetně otázky personálního obsazení 

a činnosti Sekretariátu. 

Na závěr tohoto bodu jednání tajemnice Etické komise, Mgr. Martina Horčičková, 

sdělila členům Etické komise naplánované termíny dalších jednání Etické komise, 

a to na období od ledna do května 2016. Všichni přítomní členové Etické komise 

s těmito navrženými termíny vyjádřili souhlas. 

4. k projednání: 

a) spis č. B45 - postoupení podání pro nepříslušnost – D. B. - podnět k zahájení 

přezkumného řízení ze dne 25. listopadu 2015, ve věci č. j. 262000980/11 - 

předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, požádal tajemnici Etické komise, 

Mgr. Martinu Horčičkovou, o uvedení podnětu, která tak učinila. Poté si vzal slovo 

předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, který navrhl odeslání dopisu panu D. B. 

se sdělením, že daným podáním se Etická komise zabývat nebude, neboť není 

k vyřízení příslušná. 

Usnesení: Etická komise schvaluje návrh předsedy Etické komise v tom znění, 

že Etická komise není příslušná k vyřízení podnětu, neboť není nadřízeným správním 

orgánem Ministerstva obrany. Příslušný k rozhodnutí ve věci je ministr obrany. Tento 

přípis bude zaslán rovněž na vědomí Ministerstvu obrany. 

Pro Proti Nehlasovalo 

9 0 0 

  

b) usnesení Ministerstva obrany ČR, č. j. 262002918/12/2015-1322, ze dne 

26. listopadu 2015, o postoupení podání níže uvedených účastníků řízení, 

podaných prostřednictvím jejich zástupce, ze dne 18. listopadu 2015 pro 

nepříslušnost ve věci: 

spis č. 213 – A. Z.; spis č. 216 – A. M.; spis č. 226 – J. S.; spis č. 227 – J. H.; spis 

č. 229 – L. H.; spis č. 236 – Z. R.; spis č. 239 – V. Z.; spis č. 251 – J. P.; spis 

č. 252 – A. D.; spis č. 253 – J. S.; spis č. 254 – J. V.; spis č. 259 – M. K.; spis 
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č. 266 – M. Š.; spis č. 280 – J. N.; spis č. 292 – H. K.; spis č. 297 – E. V.; spis 

č. 312 – M. K.; spis č. 313 – M. M.; spis č. 314 – J. H.; spis č. 316 – J. K.; spis 

č. 321 – J. V.; spis č. 324 – J. H.; spis č. 328 – M. H.; č. 332 – J. M.; spis č. 335 – 

A. G. – tajemnice Etické komise, Mgr. Martina Horčičková, oznámila všem 

přítomným, že Ministerstvo obrany ČR datovou schránkou doručilo Etické komisi 

usnesení o postoupení podání shora citovaných účastníků řízení, podaných 

prostřednictvím jejich právního zástupce Bc. et Mgr. J. V. M., a to pro 

nepříslušnost; 

  

c) C1 - podnět paní H. J. „k prohlášení nicotnosti vyřízení podnětu k provedení 

přezkumného řízení“ Etické komise č. j. 2891/2015-EKO ze dne 20. března 2015 

a č. j. 9806/2015-EKO ze dne 30. července 2015 – Etická komise se usnesla 

na znění vyřízení podnětu, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 

na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

 

C2 - podnět pana J. D. „k prohlášení nicotnosti vyřízení podnětu k provedení 

přezkumného řízení“ Etické komise č. j. 3969/2015-EKO ze dne 07. dubna 2015 

a č. j. 9812/2015-EKO ze dne 30. července 2015 - Etická komise se usnesla 

na znění vyřízení podnětu, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 

na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

 

C7 - podnět pana R. E. „k prohlášení nicotnosti vyřízení podnětu k provedení 

přezkumného řízení“ Etické komise č. j. 17875/2015-EKO ze dne 10. listopadu 

2015 - Etická komise se usnesla na znění vyřízení podnětu, které je součástí 

spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 

neveřejné. 

d) spisy k projednání: 

4.1. spis č. 248 – odvolání paní R. M., roz. Ž. (za manžela E. M.), proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000011/11/2015-7542, ze dne 

27. ledna 2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového 

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

4.2. spis č. 251 – odvolání pana J. P. (za matku H. P.), proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000809/11/2015-7542, ze dne 13. února 

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. 252 – odvolání paní A. D., roz. R. (za manžela A. D.), proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262002827/12/2015-7542, ze dne 

13. února 2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového 

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

4.4. spis č. 253 – odvolání paní J. S., roz. L., proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, č. j. 262001912/11/2015-7542, ze dne 13. února 2015 - bylo 

přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 

na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 256 – odvolání paní Mgr. L. Š., roz. B., proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, č. j. 262003795/13/2015-1027, ze dne 22.02.2015 - bylo přijato 

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

neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.6. spis č. 259 – odvolání paní M. K., roz. B. (za manžela J. K.), proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262003404/12/2015-7542, ze dne 

20. února 2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového 

materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné 

4.7. spis č. 280 – odvolání paní J. N., roz. H., proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, č. j. 262001889/11/2015-7542, ze dne 30. března 2015 - bylo 

přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 

na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.8. spis č. 313 – odvolání pana M. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001817/11/2014-7542, ze dne 29. dubna 2015 - bylo přijato 

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

neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.9. spis č. 316 – odvolání pana J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002423/12/2015-1322, ze dne 14. července 2015 - bylo přijato 

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

neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.10. spis č. 321 – odvolání pana J. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002481/12/2015-1322, ze dne 30. července 2015 - bylo přijato 

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

neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.11. spis č. 335 – odvolání paní A. G., roz. K. (za manžela S. G.), proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000153/11/2015-1322, ze dne 
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31. srpna 2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového 

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

4.12. spis č. 340 - odvolání pana P. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001706/11/2015-7542, ze dne 29. dubna 2015 - bylo přijato 

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

neveřejnosti správního řízení je neveřejné. 

 

 

 

Zapisoval:        Schválil: 

 

Mgr. Martina Horčičková v. r. 

 

Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

tajemnice Etické komise předseda Etické komise 

 


