
 

  

Zápis ze 70. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 25. července 2017 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; 
doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich; Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt; 
prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Počet přítomných členů: 8 

Omluvení členové: žádný 
Počet omluvených členů: 0 
 
Přítomní hosté: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. 
Počet přítomných hostů: 1 
 
Omluvení hosté: PhDr. Emilie Benešová; Mgr. Světlana Ptáčníková 
Počet omluvených hostů: 2 

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

Omluvené osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Andrea Šigutová 
Počet omluvených osob zařazených v Sekretariátu: 1 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR; 
3.2. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické komise. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 363 - odvolání pana S. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001563/11/2015-1322, ze dne 16.11.2015;  

4.2. spis č. 109 - odvolání paní B. M., roz. J., proti usnesení Ministerstva obrany ČR 
o zastavení řízení, čj. 262003154/12/2017-1322, ze dne 13.03.2017;  

4.3. spis C č. 35 - podnět pana L. M. k zahájení přezkumného řízení ke spisu č. 173 – 
odvolání pana L. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262003845/15/2016-
1322, ze dne 17.05.2016;  

4.4. spis C č. 36 - podnět pana B. V. k zahájení přezkumného řízení ke spisu č. 402 – 
odvolání pana B. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262002345/12/2016-
1322, ze dne 18.04.2016;  

4.5. ke spisu D č. 2 – námitka pana B. V. o podjatosti členů Etické komise;  
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4.6. spis D č. 2 - návrh pana B. V. na obnovu řízení ke spisu č. 402 – odvolání pana 
B. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 262002345/12/2016-1322, ze dne 
18.04.2016;  

4.7. spis D č. 1 – návrh pana O. N. na obnovu řízení ke spisu č. 172 - odvolání pana 
O. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262000568/11/2014-1027, ze dne 
30.07.2014;  

4.8. spis č. 355 - odvolání pana J. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001849/11/2012-1027, ze dne 31.08.2012;  

4.9. spis č. 395 - odvolání pana PaedDr. R. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000433/11/2015-1322, ze dne 24.07.2015;  

4.10. spis č. 412 - odvolání pana Ing. J. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003254/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016; 

4.11. spis č. 466 - odvolání pana J. O. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004345/15/2017-1322, ze dne 31.01.2017. 
 

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 70. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise. 

Pro Proti Nehlasovalo 

8 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, přivítal 
na jednání Etické komise přítomné členy Etické komise a ředitele Ústavu pro studium 
totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D. Rovněž tlumočil omluvu nepřítomných 
hostů, ředitelky Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlany Ptáčníkové 
a předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, PhDr. Emilie Benešové.  
Poté předal slovo řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňku Hazdrovi, 
Ph.D., který poděkoval za pozvání, pozdravil členy Etické komise a omluvil nepřítomné 
hosty. Následně Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. shrnul pro informaci členům Etické komise 
statistické údaje vztahující se k agendě zákona č. 262/2011 Sb. 
Přítomní členové Etické komise vzali tyto informace na vědomí a posléze proběhla 
diskuse na toto téma se členy Etické komise. 
Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval hostu za jeho účast na jednání 
Etické komise a za poskytnuté informace. Zároveň vyjádřil potěšení z jeho účasti 
na slavnostním předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu dne 
26.09.2017 a poté se s ním rozloučil. 

 
3.2. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické komise 

- předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo tajemníkovi Etické komise, 
Mgr. Josefu Mičkovi, který informoval členy Etické komise o tom, že v průběhu 
dnešního dne dojde ke sjednocení data aktualizací na noteboocích poskytnutých 
Úřadem vlády ČR jednotlivým členům Etické komise v souvislosti s výkonem jejich 
funkce.  
Mgr. Josef Mička dále konstatoval, že dosud nebyla ukončena výběrová řízení na 
obsazení dvou míst na Sekretariátu Etické komise. O výsledku výběrových řízení 
budou členové Etické komise informováni na dalším zasedání Etické komise.  
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Závěrem Mgr. Josef Mička poděkoval za spolupráci JUDr. Martině Plaché, 
která v následujících dnech ukončí svoji pracovní činnost na Sekretariátu Etické 
komise a popřál jí mnoho úspěchů do budoucna. K poděkování se připojil předseda 
Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký a další členové Etické komise. 
 
Výše uvedené vzali přítomní členové Etické komise na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 363 - odvolání pana S. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001563/11/2015-1322, ze dne 16.11.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.2. spis č. 109 - odvolání paní B. M., roz. J., proti usnesení Ministerstva obrany ČR o 
zastavení řízení, čj. 262003154/12/2017-1322, ze dne 13.03.2017 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 

4.3. spis C č. 35 - podnět pana L. M. k zahájení přezkumného řízení ke spisu č. 173 – 
odvolání pana L. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262003845/15/2016-
1322, ze dne 17.05.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového 
materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.4. spis C č. 36 - podnět pana B. V. k zahájení přezkumného řízení ke spisu č. 402 – 
odvolání pana B. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262002345/12/2016-
1322, ze dne 18.04.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového 
materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.5. ke spisu D č. 2 – námitka pana B. V. o podjatosti členů Etické komise - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 

4.6. spis D č. 2 - návrh pana B. V. na obnovu řízení ke spisu č. 402 – odvolání pana B. V. 
proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 262002345/12/2016-1322, ze dne 18.04.2016 
- bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 
neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.7. spis D č. 1 – návrh pana O. N. na obnovu řízení ke spisu č. 172 - odvolání pana O. N. 
proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262000568/11/2014-1027, ze dne 
30.07.2014 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 
na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.8. spis č. 355 - odvolání pana J. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262001849/11/2012-1027, ze dne 31.08.2012 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.9. spis č. 395 - odvolání pana PaedDr. R. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262000433/11/2015-1322, ze dne 24.07.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.10. spis č. 412 - odvolání pana Ing. J. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262003254/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje se 
na další jednání Etické komise; 

4.11. spis č. 466 - odvolání pana J. O. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262004345/15/2017-1322, ze dne 31.01.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné. 

 
 
 
Zápis z jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu. 
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Zapisoval:              Schválil: 

 
Mgr. Josef Mička v. r. 

 
Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

tajemník Etické komise předseda Etické komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


