
 

 

Zápis ze 102. zasedání Etické komise ČR 

uskutečněného dle čl. 4 odst. 10 jednacího řádu Etické komise ČR 

Datum: 22. září 2020 

Přítomní (hlasující) členové: PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; doc. JUDr. 

Petr Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.; Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. 

Jan Sokol, Ph.D., CSc. 

Počet přítomných (hlasujících) členů: 7 

Omluvení členové: žádní 

Počet omluvených členů: 0 

 

S ohledem na nepříznivou situaci spojenou s šířením koronaviru SARS-CoV-2, v jejímž důsledku 

došlo k přijetí omezujících opatření i stran shromažďování osob s cílem zastavit pandemii tohoto 

viru, pověřil místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., tajemníka Etické komise, 

Mgr. Josef Mičku, aby skrze elektronickou poštu oslovil členy Etické komise s dotazem, zdali by 

měl podporu případný návrh konat 102. jednání Etické komise dle čl. 4 odst. 10 jednacího řádu 

Etické komise, který stanoví, že „Výjimečně může komise, pokud se na tom usnese, projednávat 

podklady a přijímat usnesení i písemně formou elektronické komunikace nebo prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb (per rollam); usnesení o výše uvedené formě lze přijmout formou 

elektronické komunikace nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pro jednání 

komise v tomto případě se ostatní ustanovení jednacího řádu použijí přiměřeně.“ V návaznosti na 

to oslovil členy Etické komise dne 10. září 2020 tajemník Etické komise. 

 

Poté, co členové Etické komise skrze elektronickou poštu vyslovili předběžný souhlas, navrhl dne 

15. září 2020 místopředseda Etické komise usnesení, dle kterého by se 102. jednání konalo 

dle čl. 4 odst. 10 jednacího řádu Etické komise, přičemž zároveň navrhl program jednání a určil 

den 22. září 2020 jako den, do kdy je možné hlasovat. 

 

Návrh programu: 

1. Spisy k projednání: 

1.1. spis D č. 8 - návrh pana B. V. na obnovu řízení zakončeného pravomocným 
rozhodnutím Etické komise, čj. 12308/2016-EKO-33, ze dne 06.06.2017 (spis č. 402); 

1.2. spis D č. 9 - návrh pana B. V. na obnovu řízení zakončeného pravomocným 
rozhodnutím Etické komise, čj. 18014/2017-EKO-35, ze dne 12.06.2018 (spis č. D 2); 

1.3. spis D č. 10 - návrh pana B. V. na obnovu řízení zakončeného pravomocným 
rozhodnutím Etické komise, čj. 24130/2018-EKO-18, ze dne 26.02.2019 (spis č. D 6). 
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Průběh zasedání: 

1. Schválení usnesení o konání 102. jednání Etické komise dle čl. 4 odst. 10 jednacího 

řádu Etické komise včetně schválení programu jednání: 

Usnesení: Dle návrhu místopředsedy Etické komise ze dne 15. září 2020 schvaluje Etická 

komise usnesení o konání jednání dle čl. 4 odst. 10 jednacího řádu Etické komise a zároveň 

schvaluje program svého 102. zasedání.  

Pro Proti Nehlasoval 

7 0 0 

2. Spisy k projednání: 

2.1. spis D č. 8 - návrh pana B. V. na obnovu řízení zakončeného pravomocným 

rozhodnutím Etické komise, čj. 12308/2016-EKO-33, ze dne 06.06.2017 (spis č. 402) - 

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

neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

2.2. spis D č. 9 - návrh pana B. V. na obnovu řízení zakončeného pravomocným 

rozhodnutím Etické komise, čj. 1801/2017-EKO-35, ze dne 12.06.2018 (spis č. D 2) - 

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

neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

2.3. spis D č. 10 - návrh pana B. V. na obnovu řízení zakončeného pravomocným 

rozhodnutím Etické komise, čj. 24130/2018-EKO-18, ze dne 26.02.2019 (spis č. D 6) - 

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.          PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. v. r. 

 


