
 

  

Zápis z 72. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 26. září 2017 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, 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: 7 

Omluvení členové: PhDr. Petr Blažek, Ph.D. 
Počet omluvených členů: 1 
 
Přítomní hosté: žádní 
Počet přítomných hostů: 0 
 
Omluvení hosté: žádní 
Počet omluvených hostů: 0 

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

Omluvené osoby zařazené v Sekretariátu: žádné 
Počet omluvených osob zařazených v Sekretariátu: 0 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

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

4. Spisy k projednání: 

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

4.2. spis č. 364 - odvolání pana Ing. K. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002696/12/2015-1322, ze dne 22.12.2015;  

4.3. spis č. 373 - odvolání paní I. A., roz. Š. (za otce K. Š.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262003248/12/2016-1322, ze dne 29.01.2016;  

4.4. spis č. 386 - odvolání pana MUDr. J. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002669/12/2016-1322, ze dne 11.02.2016;  

4.5. spis č. 413 - odvolání pana J. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002772/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016;  

4.6. spis č. 420 - odvolání pana MUDr. P. K., CSc. proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262003298/12/2016-1322, ze dne 02.08.2016;  
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4.7. spis č. 429 - odvolání paní Mgr. D. K., roz. S., proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262003798/13/2016-1322, ze dne 10.08.2016;  

4.8. spis č. 431 - odvolání pana V. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003571/12/2016-1322, ze dne 01.09.2016. 

 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, navrhl schválení programu jednání Etické komise 
tak, že z programu bude z důvodu zjištění dalších skutečností vyřazen bod 4.2. spis č. 364 - 
odvolání pana Ing. K. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262002696/12/2015-
1322, ze dne 22.12.2015, které bude projednáno na dalším jednání Etické komise. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 72. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise. 

Pro Proti Nehlasovalo 

7 0 1 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické komise 
- předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, přivítal přítomné členy Etické komise 
a následně předal slovo tajemníkovi Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, 
který informoval o tom, že dnešního dne po jednání Etické komise proběhne slavnostní 
předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu. Poté v rámci tohoto 
bodu programu postoupil slovo paní Mgr. Andree Šigutové, která přítomné členy Etické 
komise seznámila s plánovaným průběhem slavnostního předávání ocenění, včetně 
časového harmonogramu, a přednesla seznam pozvaných hostů, kteří potvrdili svoji 
účast na tomto slavnostním aktu.  
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí.  

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 412 - odvolání pana Ing. J. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262003254/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.2. spis č. 364 - odvolání pana Ing. K. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002696/12/2015-1322, ze dne 22.12.2015 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komise; 

4.3. spis č. 373 - odvolání paní I. A., roz. Š. (za otce K. Š.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262003248/12/2016-1322, ze dne 29.01.2016 - bylo přijato rozhodnutí, 
které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné; 

4.4. spis č. 386 - odvolání pana MUDr. J. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002669/12/2016-1322, ze dne 11.02.2016 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komise; 

4.5. spis č. 413 - odvolání pana J. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002772/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.6. spis č. 420 - odvolání pana MUDr. P. K., CSc. proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262003298/12/2016-1322, ze dne 02.08.2016 - bylo přijato rozhodnutí, 
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které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné; 

4.7. spis č. 429 - odvolání paní Mgr. D. K., roz. S., proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262003798/13/2016-1322, ze dne 10.08.2016 - bylo přijato rozhodnutí, 
které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné; 

4.8. spis č. 431 - odvolání pana V. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003571/12/2016-1322, ze dne 01.09.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné. 

 
 
 

 
 
Zapisoval:              Schválil: 

 
 
Mgr. Josef Mička 

 
 
Mgr. Jiří Kaucký 

tajemník Etické komise předseda Etické komise 
 


