
 

  

Zápis z 62. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 24. ledna 2017 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; 
MVDr. Jiří Liška; doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich; Ludmila Rakušanová; 
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. Josef Mička; JUDr. Martina Plachá; Mgr. Vítězslav Suchomel; Mgr. Andrea 
Šigutová 
Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 4 

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. pro informaci – seznámení s replikou žalobce J. R. ve věci žaloby proti rozhodnutí 

Etické komise, čj. 4749/2016-EKO; 
3.3. pro informaci – rozhodnutí Etické komise o odvolání pana K. S. ze dne 25.06.2015, čj. 

18520/2014-EKO. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis C 24 – podnět pana Mgr. J. J. k zahájení přezkumného řízení ve věci 
rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262003390/12/2016-1322, ze dne 14.10.2016, 
kterým byla zamítnuta žádost paní V. R., roz. T., o vydání osvědčení pro jejího otce 
pana F. T.; 

4.2. spis č. 441 – odvolání/ žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti paní L. L. B., M.A., 
roz. C., ve věci osvědčení Ministerstva obrany ČR, čj. 262003586/12/2016-1322, 
ze dne 26.09.2016; 

4.3. spis č. 296 – usnesení o zastavení řízení ve věci odvolání pana ThLic. B. K. proti 
rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262001687/11/2015-7542, ze dne 29.05.2015; 

4.4. spis č. 402 – pan B. V. - námitka podjatosti dvou členů Etické komise; 
4.5. spis č. 173 - odvolání pana L. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262003845/15/2016-1322, ze dne 27.05.2016; 
4.6. spis č. 255 - odvolání pana M. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262000019/11/2015-7542, ze dne 20.02.2015; 
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4.7. spis č. 298 - odvolání pana S. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002765/12/2015-1322, ze dne 16.06.2015; 

4.8. spis č. 308 - odvolání paní L. D., roz. S. (za otce B. S.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262001302/11/2015-1322, ze dne 17.06.2015; 

4.9. spis č. 318 - odvolání pana plk. v. v. V. CH. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001591/11/2015-1322, ze dne 30.06.2015; 

4.10. spis č. 336 - odvolání pana P. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002664/12/2015-1322, ze dne 26.08.2015; 

4.11. spis č. 350 - odvolání pana Ing. I. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002540/12/2015-1322, ze dne 26.10.2015. 

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 62. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise. 

Pro Proti Nehlasovalo 

9 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické komise 
- tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, předal slovo Mgr. Andree Šigutové, 
která přítomné členy Etické komise seznámila s plánovaným průběhem slavnostního 
předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu, které se uskuteční 
téhož dne od 13.00 hodin. Nastínila časový harmonogram a zároveň přednesla 
seznam pozvaných hostů, kteří potvrdili svoji účast na slavnostním předávání ocenění. 
Členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí.  
Po následné diskusi členové Etické komise jednomyslně odsouhlasili data konání 
zasedání Etické komise dne 07.02.2017 a 28.02.2017 a vzali je na vědomí.  
Na závěr předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval dvěma členům Etické 
komise, kterým končí jejich pětileté funkční období, a to PhDr. Prokopu Tomkovi, Ph.D. 
a Mgr. Miloši Rejchrtovi. 

3.2. pro informaci – seznámení s replikou žalobce J. R. ve věci žaloby proti rozhodnutí 
Etické komise, čj. 4749/2016-EKO – předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal 
slovo tajemníkovi Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který se ujal slova a přítomným 
členům Etické komise shrnul Etickou komisí již projednanou věc - odvolání pana J. R., 
který následně podal žalobu proti rozhodnutí Etické komise ze dne 15.04.2016, 
čj. 4749/2016-EKO. Všichni přítomní členové Etické komise obdrželi před zahájením 
jednání jedno vyhotovení repliky žalobce k podání Etické komise, seznámili se s jejím 
obsahem a uvedené informace vzali na vědomí. 

3.3. pro informaci – rozhodnutí Etické komise o odvolání pana K. S. ze dne 25.06.2015, 
čj. 18520/2014-EKO – zařazení tohoto bodu programu bylo navrženo na základě 
informací ze sdělovacích prostředků, dle kterých pan prezident Miloš Zeman hodlá 
jmenovat pana K. S. členem Etické komise. Vzhledem k tomu, že se Etická komise 
poměrně podrobně zabývala případem pana K. S., tak je vhodné, aby se Etická komise 
vyjádřila k tomu, zda má na základě poznatků ze své úřední činnosti za to, že je 
splněna podmínka § 7 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., ve znění poslední novely, tedy 
zda pan K. S. splňuje podmínku spolehlivosti proto, aby mohl být členem Etické 
komise.  
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Členové Etické komise se poté vyjádřili ke jmenování pana K. S. členem Etické 
komise. Na závěr této diskuse byl podán návrh usnesení ke jmenování pana K. S. 
členem Etické komise. Po schválení usnesení byl předseda Etické komise pověřen 
sdělením tohoto usnesení těm, kteří rozhodují o jmenování a sdělovacím prostředkům. 

Výše uvedené informace vzali přítomní členové Etické komise na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis C 24 – podnět pana Mgr. J. J. k zahájení přezkumného řízení ve věci 
rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262003390/12/2016-1322, ze dne 14.10.2016, 
kterým byla zamítnuta žádost paní V. R., roz. T., o vydání osvědčení pro jejího otce 
pana F. T. – Etická komise se shodla na znění vyřízení podnětu, které je součástí 
spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.2. spis č. 441 – odvolání/ žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti paní L. L. B., M.A., 
roz. C., ve věci osvědčení Ministerstva obrany ČR, čj. 262003586/12/2016-1322, 
ze dne 26.09.2016 - bylo přijato usnesení, které je součástí spisového materiálu 
a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.3. spis č. 296 – usnesení o zastavení řízení ve věci odvolání pana ThLic. B. K. proti 
rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262001687/11/2015-7542, ze dne 29.05.2015 - 
bylo přijato usnesení, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 
neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.4. spis č. 402 – pan B. V. - námitka podjatosti dvou členů Etické komise - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 173 - odvolání pana L. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003845/15/2016-1322, ze dne 27.05.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.6. spis č. 255 - odvolání pana M. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000019/11/2015-7542, ze dne 20.02.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.7. spis č. 298 - odvolání pana S. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002765/12/2015-1322, ze dne 16.06.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.8. spis č. 308 - odvolání paní L. D., roz. S. (za otce B. S.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262001302/11/2015-1322, ze dne 17.06.2015 - nebylo přijato 
rozhodnutí, odročuje se na další jednání Etické komise;  

4.9. spis č. 318 - odvolání pana plk. v. v. V. CH. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001591/11/2015-1322, ze dne 30.06.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.10. spis č. 336 - odvolání pana P. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002664/12/2015-1322, ze dne 26.08.2015 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komise;  

4.11. spis č. 350 - odvolání pana Ing. I. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002540/12/2015-1322, ze dne 26.10.2015 - 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 

 


